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Subject Template reguleringsopties[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 7 16 2018 9 37 46 AM

10 2 6

Template analyse reguleringsopties xlsx

Risicoanaivse crypto xlsx

Overzicht reaulerinasoptles crypto fCONCEPT 9 iulH pptx

Bests leden van de werkgroep

Zoals besproken stuur ik hierbij een template waarmee we een beter zicht proberen te krijgen op de visie die leeft

omtrent regulering Het doel is om beter in kaart te brengen waarom er een voorkeur bestaat voor een bepaalde

aanpak Daarom dwingt deze template ons hopelijk om na te denken over het volgende

1 welke regulering we wenselijk vinden voor een activiteit op basis van de opties gepresenteerd in de PowerPoint die

ik op dinsdag stuurde opnieuw aangehecht

2 welke risico s hiermee gemitigeerd worden en welke nog over blijven

3 wat de gevolgen zijn voor de sector en

4 waarom de keuze proportioneel is waarom geen lichtere of zwaardere regulering

Als voorbeeld heb ik even snel de activiteit Het aanbieden van cryptobewaardiensten ingevuld Het zou handig zijn als

iedereen dit format voIgt voor de consistentie

• Risico s Voor de kolom risico s kunnen de relevante risicocategorieen gekopieerd worden uit onze eerdere

risicoanalyse ook aangehecht wat gelijk een mooie gelegenheid is om even te checken of dit klopt

• Reguleringsoptie die voorkeur heeft De PowerPoint met reguleringsvoorstellen kan gebruikt worden om een

voorkeur voor regulering aan te geven behalve voor de uitgifte van investment tokens ICO waarvoor de PowerPoint

nog geen voorstel voor bevat Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn de stroomdiagram in de PowerPoint kan

gebruikt worden voor elke activiteit om te bepalen hoe ver regulering moet gaan Elke blokje wat je verder gaat vereist

dus ook dat je de voorgaande blokjes als regulering toepast Bijvoorbeeld voor een WFT vergunning integriteit zijn dus

ook de eisen van toepassing die onder een Wft vergunning AMLD vallen

Om de discussie omtrent het classificeren van sommige tokens als effecten bij ICO s ook mee te nemen is er nu een

aparte activiteit onder een nieuw kopje kapitaal ophalen

Het lijkt me goed als voor de aankomende meeting op woensdao IS iuli zowel de AFM als DNB een eerste versie

van deze template voor zichzelf ingevuld hebben en dit kunnen delen met de werkgroep Natuurlijk betekent het niet

dat hiermee de voorkeur al vast staat maar met deze eerste versie kunnen we in ieder geval snel zien waar de

mogelijke verschillen in de benadering zitten en waar we dus meer aandacht aan moeten besteden
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Laat hetvooral weten als er nog vragen zijn

Greet

10 2 e

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 0

DcNederlandscheBank M 4

E 10 2 0 Sdnb nlBestuursbureau ToezichtEUROSVETEEM

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afeender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out
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Activiteit

Creeren en onderhouden

Crypto s uitgeven die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een blockchain netwerk

native crypto s

Crypto s uitgeven inclusief middels een ICO die niet noodzakeiijk zijn voor het

functioneren van een biockchain netwerk non native crypto s en die niet de functie van

een effect vervullen

Crypto s uitgeven zonder betaling airdrops

Een parti] assisteren bij hun uitgiftevan crypto s

Crypto netwerken onderhouden minen

Een coliectieve onderneming voor crypto mining opereren

Kapitaal ophalen

Crypto s uitgeven inclusief middels een ICO die niet noodzakeiijk zijn voor het

Functioneren van een biockchain netwerk {non native crypto s en die de functie van een

effect vervuiien

Betalen

Crypto s accepteren ais betaiing voor goederen ofdiensten

Betaaitransacties in crypto s voor een derde uitvoeren zonder conversie naar fiat geld

Betalingen in crypto s uitvoeren met conversie van of naar fiatgeld

Betalingstransacties uitvoeren waarbij crypto s ais transportmiddel worden gebruikt voor

fiat geld

Handelen en wisselen

Een multilaterale handel of wisselfaciliteit voor crypto s opereren

Een peer to peer bulletinboard voor crypto s aanbieden

Crypto s voor eigen rekening handelen of wisselen

Crypto conversie diensten aanbieden voor contanten

Het aanbieden van cryptobewaardiensten

Wallets voor eigen opslag aanbieden
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Aanbieden fiatgeld bewaardiensten voor handel in crypto s

mrormatieaiensten

Het aanbieden van een walletinformatiedienst

Advise ren

Analyses publiceren ten aanzien van crypto s

Persoonlijk advies geven over crypto’s

Functioneel eebrui

Het aanhouden van crypto s voor gebruik bij DLT toepassingen

verze Keren

Crypto s of crypto tegoeden verzekeren

Lenen

Krediet verstrekken in crypto s

fgp|pirlp nrrtHiirtpn

Exchange traded notes aanbieden

Handelen als AIF light beheerder voor crypto AIF s

Futures en CfDs aanbieden

986451 00189



Risico s zoals aangegeven in Reguleringsoptie die

voorkeur heeft op basis

van PowerPoint met

reguleringsopties

Welke risico s worden

gemitigeerdrisico spreadsheet

Maatschappelijk Faciliteren

witwassen en

terrorismefinanciering

middel

Legitimering van crypto s

laag

Gevoeligheid voor crimineel

misbruik laag

OTSI

Reputatierisico laag
Consumenten

Fraude opiichting en

diefstal laag

Beperkte of misleidende

informatievoorziening laag

Wft vergunning

bedrijfsvoering

Vlaatschappelijk Faciliteren

ivitwassen en

terrorismefinanciering

middel

■ Gevoeligheid voor

crimineel misbruik laag

OTSI

■ Reputatierisico laag

Consumenten

■ Fraude opiichting en

diefstal laag
■ Beperkte of misleidende

nformatievoorziening laag
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Resterende risico s die Gevolgen voor sector

acceptabel geacht

worden

Waaromgeen lichtere

regulering

Waarom geen

zwaardere

regulering

E

Maatschappelijk

Legitimering van

crypto s laag

Door de hogere eisen zuiien

wallets alleen nog

aangeboden worden door

gortere partijen zoals

gereguleerde crypto-

exchanges of banken en niet

door klelne partijen voor wie

de vergunningskosten anders

disproportioneel hoog zijn

Bedrijfsvoeringeisen zijn

nodig om met name te

zorgen dat iT systemen op

orde zijn en gegevens niet

gemanipuleerd worden BiJ

een Wft

integritietsvergunning zou

dit niet het geval zijn

hierbij wordt alieen

vermogensscheiding

gevraagd gecombineerd

met intensief

integritietstoezicht

Gezien de eenvoud

van de dienst en de

vermogenssheiding

voegt de volgende

stap Wft vergunning

gedrag reiatief

weinig toe omdat er

niet risico s mee

gemitigeerd worden

die anders significant
zouden zijn
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Overige

opmerkingen

NVT
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Importance
Subject RE [Reminder for input by 15 July] Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATE Standards and Guidance

MAIL RECEIVED Mon 7 16 2018 7 41 50 PM

Mon 7 16 2018 7 42 00

Normal

5

H 10 2 6

De AFM kon zich goed vinden in de reactie Vanuit ons Fintech team

We kunnen ons vinden in de zorg dat we ze niet als financial institutions zien Eventueel kan er nog aan toegevoegd worden

een erkenning als financial institution de onderliggende markten legitimeert en zorgt voor onnodige vermenging met

bestaande linanciele systeem

Groet

10 2 6

l FM IBI10 2 e|From

Sent donderdag juli 12 2018 13 36

BD DRC FO

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minlin nll

Tq J 10 2 6 FP Amsterdam10 2 6 10 2 6

10 2 6

Cc |i0 2 e| |io 2 6| 10 2 6 FM IBI

Subject FW [Reminder for input by 15 July] Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATF Standards and

Guidance

Ha allemaal

Graag stuur ik jullie onze concept reactie die we aan de FATF willen sturen met input voor de intersessional van de PDG in oktober over cryptos We

hebben dit in overleg met DNB opgesteld Doel is de AMLD5 benadering voor exchangers en wallet providers te ‘pitchen’ opdat die in ieder gevai onder

de FATF standaarden mogelijk biijft Ook willen we voorlopig weg blijven van het classificeren van deze partijen als financial institutions

We hebben het paper kort gehouden op hoofdiijnen In de aan loop naar de intersessional in September en de plenaire in oktober zullen we nog vender

naar de details moeten kijken en eventuele andere opties overwegen

Ik hoop verwacht dat dit stuk geen controversiele punten bevat voor jullie omdat het dus aansluit bij de AMLD5 Mochten jullie onverhoopt toch nog grote
issues zien laat het me dan ajb uiteriijk maandag 16 juli voor 17u weten

Ik wil het stuk dinsdag 17 juli aan de FATF sturen Dat is al na de deadline dus uitloop is er helaas niet

Veel dankalvast

Groeten

I 10 2 e n

10 2 a

4
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17 July 2018

Initial and preliminary comments of the Netherlands in view of the review of the FATF standards and

guidance on crypto assets

Introduction

• The Netherlands strongly supports FATF s work towards creating a global policy response to

mitigate AML CFT risks in relation to virtual currencies virtual assets crypto s hereinafter

referred to as crypto s

• Such approach should be targeted proportionate and effective whilst leaving room for further

innovation in the future

Definitions

A FATF definition of crypto s should contain the following elements which are also described in the

FATF report Virtual currencies key definitions and potential AML CFT risks

• It represents value that can be transferred stored and traded electronically
• It Is accepted by natural or legal persons as a means of exchange
• The value is not issued or guaranteed by a central bank or public authority
• It is not attached per se to a legally established fiaf currency

• It is distinct from fiat currency a k a real currency real money or national currency

• It is distinguished from e money which is a digital representation of fiat currency used to

electronically transfer value denominated in fiat currency

Options for a policy response

• Following the above we strongly support working on the basis of option 3 described in the PDG co-

chairs report FATF PLEN RD 2018 14 of 4 July 2018

• Specifically we should start by focusing on regulating i the exchangers where fiat currencies

funds assets are converted into crypto s and vice versa and ii the wallet providers that allow

for the holding storing and transferring of crypto s

o Crypto s that can be exchanged for real money are potentiallv vulnerable to money

laundering
o The same applies to wallet providers They are also vulnerable to money laundering

because wallet providers are a means to hide origin of crypto s when executing
transactions By scoping in wallet providers they will be required a o to report suspicious
transactions

o These two types of entities exchangers and wallet providers have become a more mature

and stable phenomenon over the recent years This means regulators have a better view

of the ML TF risks associated with them and how those can best be mitigated
o Also the exchangers and wallet providers seem to be mature enough to be able to take

on the responsibilities of becoming AML CFT gatekeepers
• As a policy response we propose to classify exchangers^ and wallet providers as Designated non

financial businesses and professions DNFBP s for purposes of the FATF standards As a result

they will become obliged entities subject to a o the risk analysis STR reporting and

CDD requirements i e option 3 in a targeted and proportionate manner

• Our most important objection against option 2 is that if we should classify exchangers and wallet

providers as financial institution confusion could arise between these entities and financial

institutions which are involved in transactions in fiat currencies It is important to clearly

distinguish between the two types because

‘
For completeness sake we note that the description of the AMLD5 definition of exchangers in

FATF PDG 2018 14 in footnote 5 and in para 9 of Annex A is not completely accurate AMLD5 does

not require providers to engage primarily in exchange services As a result the AMLD5 definition of

exchangers is broader than represented in FATF PDG 2018 14

1
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17 July 2018

o We should avoid giving the Impression that these parties exchangers and \Arailet

providers can be seen as for exampie payment institutions since that wouid bring about

all sorts of different legal implications and consequences

o We should keep the distinction between fiat currency and crypto s as clear as possible
• We do not support option 1 of the PDG paper which proposes to bring all natural legal persons

undertaking any of the listed activities in relation to crypto s under the definition of financial

institutions This approach seems to be disproportionate since it is not clear at this stage what the

practical implications would be both for the sector and for regulators and supervisors Also we re

concerned about the negative impact of overregulation on innovation

• We could envisage further regulatory steps in the future building on the regulation of exchangers
and wallet providers This would have to be supported by further research and preparatory work

and should also bear in mind developments in regulation of crypto s in other areas such as

financial stability and consumer protection And most of all it would be crucial to first have a very

clear definition of crypto s

• The developments will have to be monitored closely with a view to a timely review revision of

FATF s approach if necessary

2
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Sent

Importance

Subject FW the Netherlands FW [Reminder for input by 15 July] Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATF Standards

and Guidance

MAIL_RECEIVED Tue 7 17 2018 10 17 00 AM

17072018 PDG response to crypto s Preliminary comments of the Netherland docx

Ha allemaal

Ook vooT jullie de defmitieve veisie die ik zojuist heb ingestuurd Ik heb een eakele typo aangepast en een laatste bullit toegevoegd over noodzaak tot monitoien van de

ontwikkelingai en eventuele evaluatie van de benadering van de FATF Verder is de tekst ongewljzigd tov de versie van vrijdag Veel dank voor jullie input

We zuUen in aanloop naar de intersessional begin septembernog goed met elkaar moeten nadenkai over onze meer gedetailleerdere standpunten o a over de wijze van

toqjassing van bepaaldeFATF standaarden Dus woidt veivolgd

Groetaa

10 2 6 n

[]a2^ 10 2 6 |] FM IBI

Verzonden dinsdag 17 juli 2018 10 11

Aan I0 2 ^fatf gafi org ■^0 2 ^fatf gafi org

FM IBI

Van

10 2 6 10 2 6 10 2 6@minfin nl

Onderwerp the Netherlands FW [Reminder for input by 15 July] Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATF Standards and

Guidance

10 2 6 @dnb nl @dnb nlCC

Dear jO 2 4dear colleagues

With apologies for the slight delay please find attached our preliminary comments on a FATF policy approach to crypto assets as a response to the PDG co chairs’

report of4 July

I note that this does not yet take into account all items for discussion which are on the agenda of intersessional PDG in Septemba that was circulated yest^day
afternoon

Please do not hesitate to get in touch if this leads to any questions

Best regards

I 10 2 e n
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Head of delegation for the Kingdom ofthe Netherlands to the Financial Action Task Force FATF

Ministry of fmance

Treasury | Financiai Markets Policy Directorate

Department for gos ernance and integrity
Korte Vooihout 7 | 2511 CW | The Hague | the Netherlands

PO Box 20201 I 2500 EE | The Hague | the Netherlands
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MFSA POLICY ON

VIRTUAL CURRENCIES

19 JULY 2018

MFSA
Malta Financial Services Authority

196



Virtual Currencies Why Regulate

TO DEVISE A POLICY FRAMEWORK THAT SUPPORTS THE INNOVATION AND NEW

TECHNOLOGIES FOR FINANCIAL SERVICES IN THE AREA OF VIRTUAL CURRENCIES WHILST

ENSURING EFFECTIVE INVESTOR PROTECTION FINANCIAL MARKET INTEGRITYAND

FINANCIAL STABIUTY

MFSA DISCUSSION PAPER ON INITIAL COIN OFFERINGS

VIRTUAL CURRENCIES AND RELATED SERVICE PROVIDERS

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



MFSA Regulatory Framework on Virtual

Currencies
CONSULTATION PAPER ON THE REGULATIONS

TO BE ISSUED UNDER THE VFA ACT

MFSA REF 07 2018

EXPIRES 20 07 2018

1 ISSUANCE OF THE FINANCIAL

INSTRUMENT TEST beta VERSION

AND ITS GUIDANCE NOTE

DISCUSSION PAPER ON INITIAL COIN

OFFERINGS VIRTUAL CURRENCIES

AND RELATED SERVICE PROVIDERS

MFSA REF 08 2017

EXPIRED 11 01 2018

EXTENDED TO 18 01 2018

BILL ADOPTED BY

PARLIAMENT THE VIRTUAL

FINANCIAL ASSETS ACT

2 CONSULTATION PAPER ON THE

VIRTUAL FINANCIAL ASSETS RULES FOR

ISSUERS

f 30 f 13 f 04 f 04 f 12 f TENTAT1VE^\ ^^NTATIVE^\
I NOV APR JUL JUL JUL JUL AUG

O
NOV 2017

ESMA HIGHLIGHTS ICO

RISKS FOR INVESTORS

CONSULTATION PAPER ON THE

VIRTUAL FINANCIAL ASSETS RULES

FOR VFA LICENCE HOLDERS

FEB 2018

ESMA EBA ElOPA

AND FIRMS
WARNINGS

CONSULTATION PAPER ON THE VIRTUAL

FINANCIAL ASSETS RULES FOR VFA AGENTS

MFSA REF 07 2018

EXPIRES 20 07 2018

CONSULTATION PAPER ON THE FINANCIAL

INSTRUMENT TEST

MFSA REF 04 2018

EXPIRED 04 05 2018
MFSA

Malta Financial Services Authority

SB985969 196



Classification of Virtual Currencies

Malta Approach

• • •

I

DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY DLT ASSETS

1

FINANCIAL INSTRUMENTS UNDER MIFID

2
ELECTRONIC MONEY E MONEY

3

VIRTUAL TOKENS VT

4

VIRTUAL FINANCIAL ASSETS { VFA

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Classification of Virtual Currencies

Malta Approach

• • •

THIS APPROACH CATERS FOR

THE ENTIRE DLT ASSET ECOSYSTEM

TECHNOLOGY NEUTRALITY

HYBRID MODELS

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Framework

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Framework Regulatory

Objectives

Se

^ Ois “16 am

toflimo

INVESTOR PROTECTION
Overton fa

Onci

a1
so vea

THE LACK OF REGULATION CREATES

A DEFICIENCY IN INVESTOR

PROTECTION GIVEN THE

INCREASED INFORMATIONAL

ASYMMETRIES BETWEEN PARTIES

BRINGING ABOUT INCREASED

LIKELIHOOD OF FINANCIAL CRIME

AND FRAUD

0^
Wem fi saj

^^ainnot

euro

s

V

MFSA

i
Mal^ lNCIal Servjces Authority

SB985969 196



Virtual Financial Assets Framework• • •

INVESTOR PROTECTION

THE FRAMEWORK INCLUDES

FITNESS AND PROPERNESS ASSESSMENT OF ISSUERS OF INITIAL VFA OFFERINGS VFA SERVICES

PROVIDERS AND RELATED FUNCTIONARIES

MINIMUM TRANSPARENCY REQUIREMENTS

CONDUCT OF BUSINESS OBLIGATIONS ON VFA SERVICES PROVIDERS WHICH INTER ALIA

INCLUDE CLIENT CLASSIFICATION REQUIREMENTS AND ASSESSMENTS OF SUITABILITY

APPROPRIATENESS COMPLAINTS HANDLING AND BEST EXECUTION OF ORDERS

SAFEKEEPING ARRANGEMENTS

INFORMATION SECURITY

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Framework Regulatory

Objectives

\

MARKET INTEGRITY \

i

^V
J n

\
1

THE LACK OF REGULATION CREATES

THREATS TO MARKET INTEGRITY

AND POTENTIAL MARKET ABUSE

GIVEN DEFICIENCIES IN

GOVERNANCE STRUCTURES AS WELL

AS RISK AND COMPLIANCE POLICIES

AND PROCEDURES

r

I 1

\
■

r

V

N

X

V\
V

4

MFSAV
A
aiA Financial Services Authority
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Virtual Financial Assets Framework• • •

MARKET INTEGRITY

THE FRAMEWORK PROPOSES TO

ENHANCE MARKET EFFICIENCY THROUGH INCREASED TRANSPARENCY REQUIREMENTS IN

ISSUERS OF INITIAL VFA OFFERINGS

ESTABLISH MINIMUM LISTING CRITERIA BASED ON ADMISSION TO TRADING REQUIREMENTS FOR

VFA EXCHANGES

PREVENT MARKET ABUSE THROUGH THE IMPOSITION OF THE HIGH LEVEL PRINCIPLES OF THE

MARKET ABUSE REGULATION

PREVENT MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM THROUGH REQUIR^ENT^
EXTENDING BEYOND THE S^h AMLD

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Framework Regulatory

Objectives

FINANCIAL SOUNDNESS

10

0

THE LACK OF REGULATION POTENTIALLY

LEADS MARKET PARTICIPANTS TO REDUCE

THEIR ECONOMIC CAPITAL WHILST

SHIFTING TOWARDS RISKIER BALANCE

SHEET PROFILES TO MAXIMISE

SHAREHOLDER VALUE

J r u

b■riereun

tp

f

w

w

w ’

^
Vl

ppl

MFSA
Malta Financial Services Authority

SB985969 196



Virtual Financial Assets Framework• • •

FINANCIAL SOUNDNESS

THE FRAMEWORK REQUIRES

SEGREGATION OF VFA BUSINESS FROM TRADITIONAL INVESTMENT FIRMS THROUGH THE

ESTABLISHMENT OF A SEPARATE ENTITY

ADEQUATE CAPITAL REQUIREMENTS

ROBUST RISK MEASUREMENT MONITORING AND MITIGATION INCLUDING AN INTERNAL CAPITAL

ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS

DEDICATED REPORTING AND DISCLOSURE REQUIREMENTS

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Act

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Act

INITIAL COIN OFFERINGS

HIGH LEVEL PRINCIPLES APPLICABLE TO INITIAL PUBLIC OFFERINGS THAT MUST BE ADHERED TO BY AN

ISSUER OF VCs INCLUDING

MINIMUM TRANSPARENCY REQUIREMENTS

OBLIGATIONS OF THE RELEVANT PARTIES INVOLVED

INFORMATION WITHIN WHITEPAPER AND

ADDITIONAL TRANSPARENCY REQUIREMENTS APPLICABLE TO VCs TRADING ON AN EXCHANGE

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Act

SERVICE PROVIDERS

THE ACT SHALL SET OUT

THE LICENSING REQUIREMENTS

PROCEDURE AND ONGOING OBLIGATIONS APPLICABLE TO SUCH PERSONS

REFLECTING THE HIGH LEVEL PRINCIPLES ENSHRINED IN THE EXISTING EU FINANCIAL SERVICES LEGISLATION

IN RELATION TO THE PROVISION OF INVESTMENT SERVICES FINANCIAL MARKETS AND MARKET ABUSE

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Act

VFA AGENTS

THE ACT SHALL SET OUT

1 REQUIREMENT FOR

ISSUERS AND VFA SERVICE PROVIDERS TO APPOINT A VFA AGENT

ISSUERS TO HAVE A VFA AGENT AT ALL TIMES

2 REGISTRATION REQUIREMENTS PROCEDURES AND ONGOING OBLIGATIONS

MAIN ROLE IS THE UNDERTAKING OF DUE DILIGENCE AND COMPLIANCE CHECKS

application approval stage and on an ongoing basis thereafter

D ^TM AT

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Virtual Financial Assets Act

FUNCTIONS POWERS OF THE AUTHORITY

PROVISION OF THE NECESSARY REGULATORY AND INVESTIGATORY POWERS LARGELY REFLECTING THOSE

UNDER OTHER NATIONAL FINANCIAL SERVICES LAWS WHICH WOULD INTER ALIA INCLUDE THE POWER

TO

ISSUE DIRECTIVES

ADOPT AND PUBLISH RULES

REQUIRE INFORMATION

INTRODUCE THE FINANCIAL INSTRUMENT TEST

SUSPEND EITHER AN ICO OR THE TRADING OF A VC ON AN EXCHANGE AND

COOPERATE WITH OTHER NATIONAL EUROPEAN AND INTERNATIONAL wi

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Financial Instrument Test

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Financial Instrument Test Why

firms involved in icos must give careful consideration as to \a hether their

ACTIVITIES CONSTITUTE REGULATED ACTIVITIES IF THEIR ACTIVITIES CONSTITUTE A

REGULATED ACTIVITY FIRMS HAVE TO COMPLY WITH THE RELEVANT LEGISLATION AND

ANY FAILURE TO COMPLY WITH THEAPPUCABLE RULES WOULD CONSTITUTE A BREACH

EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY

[ESMA50 157 828

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Financial Instrument Test Applicability

1 MANDATORY REQUIREMENT UNDER THE VFAA

2 APPLICABLE TO

POTENTIAL ISSUERS OF INITIAL VIRTUAL FINANCIAL ASSET OFFERINGS

VIRTUAL FINANCIAL ASSET LICENCE HOLDERS INCLUDING EXCHANGES AND INVESTMENT

INTERMEDIARIES

NON LICENCED PERSONS PROVIDING A SERVICE OR PERFORMING AN ACTIVITY IN RELATION TO

A DLT ASSET IN OR FROM WITHIN MALTA ^

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196



Financial Instrument Test Three Stages

1 FIRSTSTAGE VIRRJALTOKEN

1 CHECKUSr DETlRMINAnON OFVIRTUALTOKEN NOT REGULATED EXEMPT FROM VFAA

3 SBDONDSTAGE | HNANCIALINSTRUMENT

llCHECKUSrS DETERMINATION OF A FINANCIAL INSTRUMENT UNDERSECTION COE ANNEX ITO MIFID MIFID APPLIB

3 THIRDSTAGE | E MONEY

1CHEOCUSr [id be devised] DETERMINATION OF E MONEY UNDER DEFINITION IN E MONEY DIRECTIVE E MONEY DIRECTIVE APPLIES

IF NOT DLT ASSET WOULD QUALIFY AS A

VIRTUAL FINANCIALASSET UNDERTHE VFA

MFSA
Malta Financial Services Authority

985969 196
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website

http www mfsa com mt pages viewcontent aspx7id 674
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Malta Financial Services Authority
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m aa 10 2 6 IUfM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
10 2 e ^|0 2 ^^0 £^ FM IBI

Wed 8 1 2018 11 37 58 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Crypto overdracht

MAIL RECEIVED Wed 8 1 2018 11 37 59 AM

Overdracht crypto’s

Alle stukken rondom crypto’s zijn te vinden op Digidoc Cryptocurrencies ICOs

Aanpak regulering

V Proces In het najaar van 2017 kwamen steeds meer kamervragen binnen over crypto’s en ICO Bind 2017 is daarom een

verkenning uitgevoerd naar de aantasting van publieke belangen rondom cryptovaluta

V Begin 2018 is om een briefvan de minister verzocht en is een debat aangekondigd Op 24 januari pleit de AFM publiekelijk
voor eenverbodop speculatieve crypto producten N a v het pleidooi heeft vraagt de minister op 24 januari om een notitie

met zijn handelingperspectief inzake cryptovaluta Op dezelfde dag houdt de TK een rondetafel bijeenkomst met experts en

toezichthouders FTM verslaglrvan

V In een debat over de transparantiewet op 31 januari zegt de minister een brieftoe voor het krokusreces in antwoord op

vragen van het CDA over het AFM pleidooi

V Hiema volgen enkele momenten waarop met de minster wordt overlegd over de outline en in de inhoud van de brief Op 23

febmari wordt daarom een uitstelbrief gestuurd waama op 8 maart de crypto brief wordt verstuurd samenvatting van de

crypto brief

V Op 16 mei vindt het Kamerdebat over crypto’s plaats intern verslag voor BBO ongecorrigeerde Kamerverslag FTM

yerslag

V Aanpak Vanaf medio maart na de intensieve periode van het opstellen van de crypto brief is gewerkt aan het voorbereiden

van regulering van crypto’s en ICO’s

o Er is een kapstok gemaakt om te komen tot een aanpak

o Als uitwerking van de overwegingen in de kapstok zijn diverse factsheets opgesteld onder meer over cryptovaluta als geld
de cryptomarkt spelers en activiteiten risico s bij het houden van cryptovaluta het verbod in China en India op cryptovaluta
en cryptovaluta en Fmanciele stabiliteit

o Om gestand te doen aan het Integraal Afwegingskader lAK is een start gemaakt met de uitwerking op Wat is het probleem
en Wat is het beste instrument

nt UUwerken lAK onderdelen en bespreken aanpak metMT

o Er zijn vergelijkende landen factsheets gemaakt over intemationale regulering o a van Australie New York State Malta

Frankrijk Japan Zwitserland ook om invulling te geven aan de Motie Fatemotte Van der Linde inzake de Japanse aanpak
de Motie Azarkan inzake de Zwitserse aanpak en een toezegging van de minister op 16 mei jl inzake de Duitse en Franse

aanpak

nj Duitsland nog uit te schryven aan de hand van het sespreksverslas

o Er zijn diverse gesprekken gevoerd om de aanpak vorm te geven danwel gestand te doen aan moties toezeggingen onder

986568 00197



meer met creditcardmaatschappijen en banken de Diiitse toezichthouder BaFin en het BundesFinanzministerimn de Europese
Commissie en de FIU

O |l0 2 e|| 10 2 e

crvptovaluta die als doel heeft haar bestuur en respectievelijk directie Op basis van de uitkomsten van de werkgroep en het

advies kan onderbouwd een voorstel voor regulering worden gedaan

heeft als toehoorder vanuit MinFin actief deelgenomen aan de gezamenlijke AFM DNB werkgroep

o Het lijkt logisch om aan de reeds zeer streng op te leggen AML CFT regels o g v AMLD5 ook prudentiele eisen aan

wisselplatfomis te stellen zoals diverse andere landen reeds hebben gedaan

Deelname AFM DNB werkgroep crypto’s

V N a v de Kamerbriefzijn de AFM en DNB een gezamenlijke AFM DNB werkgroep cryptovaluta gestart om

o De Nederlandse cryptomarkt in kaart te brengen

o De toepasbaarheid van huidige regelgeving onder de loep te nemen

o De mogelijkheden en wensbaarheid van nieuwe regelgeving te onderzoeken

V MinFin is ambtelijk aangehaakt vanuit de rol als toehoorder Het doel van de werkgroep is om tot een gezamenlijk door

beide toezichthouders ondersteund advies te komen dat aan de minister kan worden aangeboden

V De AFM DNB werkgroep ciyptovaluta komt wekelijks bij elkaar en wordt geleid door de chefs crypto van de AFM en

DNB heeft als toehoorder vanuit MinFin actief deelgenomenAFM enDNB 10 2 e 10 2 e 10 2 6

neemt deze rol tijdelijk over

Moties en toezeggingen

V In het Kamerdebat over crypto’s op 16 mei zijn een flink aantal moties en toezeggingen aangenomen en gedaan Een aantal

hiervan is reeds afgerond maar nog niet teruggerapporteerd aan de Tweede Kamer Alle moties en toezeggingen kunnen in

principe gestand worden gedaan door een update van de crypto brief zoals in de brief van 8 maart jl reeds is toegezegd en in

het debat van 16 mei jl is herhaald

V Hier vind je de Concept teksten moties en toezeggingen crypto

V Afgerond nog opnemen in update 2 helft 2018

o De minister zegt toe de tweede helft van dit jaar een update te geven over de brief appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta

o Mode Niiboer Ronnes over het kopen van ciyptovaluta met een creditcard —

Zie voor gestanddoening de volledige set OA s tv het Kamerdebat aanvuUen met informatie uit email met

achtergrondinformatie van Bitonic

o De minister zegt toe om de stas EZK te informeren over de wens van de heer Snels GL om in de kabinetsbrede nationale

digitaliseringstrategie in te gaan op de rol van de overheid niet alleen in het reguleren maar ook in het stimuleren van

blockchaintechnologie daarbij ook ingaande op de rol van de centrale bank en mogelijke impact op het monetaire beleid

wanneer deze zelf een digitale munt zou uitgeven

Zie de mail aan EZK en de digitaliseringstrategie

V Nog te voldoen en opnemen in update 2® helft van het jaar

986568 00197



o De minister zegt toe in overleg te treden met de toezichthouders over het bericht dat sommige Ameiikaanse banken geen

crypto aankopen meer toestaan met een creditcard

TIJ Overleggen mailen metDNB AFM er is reeds met banken gesproken

o De minister zegt toe om bij de minister en stas EZK het energieverbruik van het minen van cryptovaluta nog eens onder de

aandacht te brengen en het aan hen te laten of het verstandig is om dit bij de industrietafel onder te brengen

Tl| Mail sturen aan EZK

o De minister zegt toe om bij de KSA onder de aandacht brengen dat Financien geinformeerd wil blijven over piramidespelen
rondom cryptovaluta

nj Mail sturen aan KSA

o De minister zegt toe om in een van de aanstaande reguliere overleggen met de DNB president te vragen of de interne

experimenten van DNB met blockchaintechnologie uit de beschermde omgeving gehaald kunnen worden

Terugkoppeling vragen lunchoverlegHoekstra en Knot 5juli 2018

o De minister zegt toe om bij de staatssecretaris de vraag neer te leggen hoe de belastingdienst beter zicht kan krijgen op

ontbrekende aangiftes van cryptovaluta

Overleggen mailen metDGBEL

o Motie Romies Bruins om in overleg te treden met de toezichthouders en consumentenorganisaties Consumentenbond

Wijzer in Geldzaken etc hoe er bij consumenten een bredere bewustwording van de kansen en bedreigingen van cryptovaluta
kan worden gecreeerd en de Kamer voor het einde van het jaar over de resultaten te informeren

njl Overleggen mailen met WIG AFM en Consumentenhond

o De minister zegt toe om te kijken naar de financieel economische voor en nadelen van een door de centrale bank

uitgegeven digitale munt en mogelijk mee te nemen in de update in het najaar

Bevragen DNB conform standpunt CBDC

V Op te nemen in update in de T helft van het jaar

o Motie Azarkan om te bezien ofhet Zwitserse model voor de regulering van initial coin offerings in Nederland en de EU

navolging verdient en de Kamer hier bij de update in de herfst van 2018 nader over te informeren

TIJl Zie Factsheet Zwitserland opnemen overwegingen al dan niet volgen

o Motie Patemotte Van der Linde om te onderzoeken in hoeverre de Japanse Virtual Currency Act een model kan zijn
voor Nederlandse regulering van cryptovaluta en het resultaat van dit onderzoek in het vierde kwartaal met de Kamer te delen

ntl Zie Factsheet Japan opnemen overwegingen al dan niet volgen

o De minister zegt toe om de Japanse Duitse en Franse voorbeelden van de omgang met cryptovaluta samen met DNB en

AFM te bestuderen en hierover de Kamer in het najaar te informeren

Tl| Zie landen factsheets opnemen overwegingen al dan niet volgen

o Motie Fateniotte Van der Linde om te onderzoeken hoe het aantrekken van investeringen via de uitgifte van ICO s kan

worden gereguleerd en daarmee een kader te schetsen waarbinnen bedrijven en investeerders de mogelijkheden van ICO s

veilis kunnen benutten terwijl misbruik en criminaliteit worden tegengegaan
986568 00197



nt Ajhankelyk van overnemen advies AFM

o De minister zegt toe om de noodzaak voor goede informatieverstrekking bij ICO’s te onderzoeken en hierover de kamer in

het najaar te informeren

nji Idem als by motie Paternotte Van der Linde

Bijdragen internationale gremia

V In tal van internationale gremia wordt het onderwerp crypto’s en ICO besproken en wordt FM gevraagd om bijdragen o a

bij de FSB G20 FAFF FSC EC ESA’s Zie voor bijdragen en stukken in het verleden de digidoc folder FSB FATE G2Q

V FAFF Virtual Currencies Crypto Assets VC CAFl 11 is een urgent onderwerp er was eind juni echter verdeeldheid over

hoe dit op de korte termijn te adresseren

o Een groep van landen widen graag in de FAFF Aanbevelingen opnemen dat ‘activiteiten door tussenpersonen m b t

VC CA’ onder de FAFF definitie van financiele instelling FI vallen VS ZWI FRA AUS VK JAP ARG Hiermee zou

het gehele regelgevende kader van de FAFF van toepassing worden op VC CA Andere delegaties widen echter zoigvuldiger
te werk gaan en per VC CA activiteit beoordelen of deze onder de FAFF Aanbevelingen moet worden gebracht RUS IFA

NL CAN POR GER SAP EC BEL HKN IND Zij wijzen met name op de onduidelijkheid die nog bestaat rondom

VC CA en dat mede daardoor de implicaties van een wijziging van de Aanbevelingen niet kunnen worden overzien

o Er was eind juni een breed gedragen consensus dat er snel voortgang moet worden gemaakt daarom wordt er een

intersessional sessie van de PDG ingelast in Hangzhou China tijdens het Fintech Regtech forum van 4 tot 5 sept Input voor

het forum dient voor 15juli te worden aangeleverd Drie opties worden besproken

ni Alle VC CA activiteiten onder de FAFF definitie van financiele instelling FI brengen

ni^ Sommige VC CA activiteiten onder de FAFF definitie van FI brengen

nt Sommige VC CA activiteiten onder een altematieve term onder de FAFF Aanbevelingen brengen

o Streven is om tijdens de oktlS Plenaire een aanpassing van de Aanbevelingen aan te nemen De eerste vei^ie van het report
to the G20 bevatte een verkeerde weergave van wat de FAFF gaat doen op het gebied van VC CA Dit is aangepast in lijn met
hoe het in de Chairman’s Summary is weergegeven

V FSB De FSB heeft recent een monitoring framew^ork opgezet om de risico’s voor financiele stabiliteit te monitoren

o Aanvullen FSC EC ESA’s

V Politico Meanwhile FSB member bodies laid out their next steps on crypto Fhe Committee on Payments
and Market Infrastructures will be advising central banks to “proceed with caution” on plans for central bank digital
currencies while the International Organization of Securities Commissions is developing an ICO Support Framework to

identify regulatory risks and is looking closer at how cryptocurrency trading platforms should be regulated Finally the Basel

Committee on Banking Supervision is working on how to quantify banks’ cryptocurrency exposures and how they fit into the

regulatory capital framework

f 11 Omdat er geen overeenstemming over de te gebruiken term gevonden kon worden wordt voorlopig gewerkt met een

werktitel namelijk VC CA
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afin nil | 10 2 6 |@dnb nll iQ 2 e |@dnb nl1 | iQ 2 6 |@dnb nl[| iQ 2 e |@dnb nI]
Pdnb nll n° 2 e |@dnb nlH io 2 e |@dnb nl1 | io 2 e |@dnb nin~0 2 e |@dnb nl1

J@dnb nl]

To 10 2 6 10 2 6

|@dnb nl|l
10 2 6 |@dnb niri02 g I@dnb nl1
10 2 6 1@dnb nlU 10 2 6

10 2 6 ~1 10 2 6 |@afm nl]J 1Q 2 e

FM IBDU 10 2 6 I@minfin nl1 | iQ 2 6 r@dnb nl|| io 2 e l@dnb nl]

FM IBI ^ 10 2 6 7@minfin nl1

10 2 6 10 2 6

]@dnb nl|l
I@dnb nl1 I lO ^ e |@dnb nl[p io 2 e |@dnb nll

10 2 6 feafrn nl] 10 2 6

10 2 6 10 2 6

]@afm nl]10 2 610 2 6

0 2 410 2 6 10 2 6@atm nlj |

10 2 6Cc

10 2 6 ^ 2 ^0 2 4 FM IBIFrom

Sent Wed 8 1 2018 3 54 53 PM

Importance

Subject RE Virtual Financial Assets Act in Malta

MAIL RECEIVED Wed 8 1 2018 3 54 55 PM

Normal

5

Beste alien

Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval [
Naar een tweede dossierhouder wordt nog gezocht

] zie cc mij en [10 2 ^ zal opvolgen op het dossier crypto s bij de Directie FM10 2 6

Verzoek

Bij deze het vriendelijke verzoek om I 10 2 e j mee te nemen in toekomstige cc mailwisselinqen I 10 2 e j is per vandaag bij ons in

dienst 10 2 6bulten verzoek

Bij de eerstvolgende werkgroep op 14 augustus zullen wij met julliebulten verzoek

permissie oeiaen aanwezig zijn

Hartelijke groet

p0 2 ^| 10 2 6 ^

Van 10 2 6 10 2 6 @afm nl]
Verzonden donderdag 19 juli 2018 12 38

Aan | i0 2 e [ gidnb nl io 2 e ]@dnb nl

@dnb nl

10 2 6 @dnb nl 10 2 6 j@dnb nl | io 2 e j@dnb nl

10 2 6 ^@dnb nl |

10 2 6 @dnb nl

@dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 e jl^ejio 2 4 10 2 6 j 10 2 6 jl|l 2je[l0 2 4 I FM IBI

Onderwerp RE Virtual Financial Assets Act in Malta

J@dnb nl10 2 6

En bijgevoegd het tweede deel over de IT technologie kant de Innovative Technology Arrangements and Services Act uit Malta

Gr

From 10 2 6

Sent donderdag juli 19 2018 12 24

10 2 6@dnb nl 10 2 6 10 2 6 nl

lidnb nl

10 2 6

10 2 6@dnb nl

_idnb nl

@dnb nl

@dnb nl

^iminfin nl

@dnb nlTo

10 2 6 10 2 6 10 2 6@dnb nl 10 2 6

]@minfin nl10 2 610 2 6

]@dnb nl10 2 6

Subject Virtual Financial Assets Act in Malta

Dag alien

Bijgevoegd een interessante presentable van de Malta over het Virtual financial Assets framework dat daar wordt geintroduceerd Ter

inspiratie voor onze discussie over mogelijke regulering in NL

« File 20180719_ESMATF_MFSAPresentation pdf »

Gr

10 2 4
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Original Appointment

From 10 2 e 10 2 e@dnb nl [

Sent dinsdag juni 19 2018 17 25

@dnb nl | |@dnb nl | |@dnb nl

@dnb nl 10 2 e @dnb nl

@dnb nl1

10 2 e 10 2 e @dnb nl | |@dnb nl | 10 ^^ |@dnb nlTo

10 2 e @dnb nl [ 10 2 e10 2 e gdnb nl I0 2 e

10 2 e @minfin nl 10 2 e @minfin nl 10 2 e @dnb nlI0 2 e

Subject Werkgroep Crypto s[AFM Decrypted OK]

When woensdag juli 18 2018 13 00 15 00 {UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

Where DNB Westeinde 1 1071 ZN Amsterdam S2 17 Stockhoimzaal

We geven jullie graag de tijd een start te maken met het uitwerken van de reguleringsopties per activiteit zoals

besproken gisteren We kunnen tijdens de meeting woensdag dan een eerste discussie hebben

Grt 10 2 6

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afeender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged infonnation If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal
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]UFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 0 pi|0 2 ^^0 2 ^ FM IBI

Wed 8 1 2018 4 19 28 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject FW Template reguleringsopties[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 8 1 2018 4 19 29 PM

Analyse reaulerinasoptles M8 iuin xisx

5 3335

]@dnb nl]10 2 0 @dnb nl [ 10 2 0Van

Verzonden woensdag 18 juli 2018 9 56

Aan |@dnb nl

10 2 0 |@dnbinl
10 2 g |@dnb nl i iQ 2 e a|3 2f^0 2 ^M IBn

Onderwerp RE Template reguleringsopties[Encrypted using DNB TLS]

l@dnb nl io 2 e |@dnb n^ i0 2^@dnb nl

@afm nl P I0 2 e

1@dnb nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 @afm nl 10 2 0 10 2 0 l@afm nl 10 2 0 @dnb nl10 2 0

Beste leden van de werkgroep

Hierbij stuur Ik alvast een eerste versie van onze ingevulde template Tot vanmiddag

Groet

10 2 0

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 0

DeN ederIandscheBan k M

Bestuursbureau Toezicht @dnb nl10 2 0
EUROSVSTEEM

10 2 0 TBBBTFrom

Sent maandag 16 juli 2018 9 38

TB BOB ] THI TTI 10 2 0TB VZK 10 2 0T 10 2 010 2 0

10 2 0 THI TTI

THI ECM BVM BVB @afm nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

] BVM BVBSa|m nl’

fBVM MIB

Subject Template reguleringsopties

10 2 0 l@afm nl’

@minfin nl

10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 10 2 0

Beste leden van de werkgroep

Zoals besproken stuur ik hlerblj een template waarmee we een beter zlcht proberen te krijgen op de visle die leeft

omtrent regulering Het doel is om beter in kaart te brengen waarom er een voorkeur bestaat voor een bepaalde

aanpak Daarom dwingt deze template ons hopelijk om na te denken over het volgende

l welke regulering we wenselljk vlnden voor een actlvltelt op basis van de opties gepresenteerd in de PowerPoint die ik

op dinsdag stuurde opnieuw aangehecht

2 welke risico s hiermee gemitigeerd worden en welke nog over blijven

3 wat de gevolgen zijn voor de sector en

4 waarom de keuze proportioneel is waarom geen lichtere of zwaardere regulering

Als voorbeeld heb ik even snel de activiteit Het aanbieden van cryptobewaardiensten ingevuld Het zou handig zijn als

iedereen dit format voIgt voor de consistentie

V Risico s Voor de kolom risico s kunnen de relevante risicocategorieen gekopieerd worden uit onze eerdere
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risicoanalyse ook aangehecht wat gelijk een mooie gelegenheid is om even te checken of dit klopt

V Reguleringsoptie die voorkeur heeft De PowerPoint met reguleringsvoorstellen kan gebruikt worden om een

voorkeur voor regulering aan te geven behalve voor de uitgifte van investment tokens ICO waarvoor de PowerPoint

nog geen voorstei voor bevat Mocht het nog niet heiemaai duideiijk zijn de stroomdiagram in de PowerPoint kan

gebruikt worden voor elke activiteit om te bepalen hoe ver regulering moet gaan Eike blokje wat je verder gaat vereist

dus ook dat je de voorgaande blokjes als regulering toepast Bijvoorbeeld voor een WFT vergunning integriteit zijn dus

ook de eisen van toepassing die onder een Wft vergunning AMLD vailen

Om de discussie omtrent het classificeren van sommige tokens als effecten bij ICO s ook mee te nemen is er nu een

aparte activiteit onder een nieuw kopje kapitaal ophalen

Het lijkt me goed als voor de aankomende meeting op woensdaa IS iuli zowel de AFM als DNB een eerste versie

van deze template voor zichzelf ingevuld hebben en dit kunnen delen met de werkgroep Natuurlijk betekent het niet

dat hiermee de voorkeur al vast staat maar met deze eerste versie kunnen we in ieder geval snel zien waar de

mogelijke verschillen in de benadering zitten en waar we dus meer aandacht aan moeten besteden

Laat hetvooral weten als er nog vragen zijn

Groet

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 e

DeNederlandscheBank M

1@dnb nlBestuursbureau Toezicht 10 2 e
EUROSVSTEEM

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afeender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out
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Importance

Subject RE Joint FATF EAG FinTech and RegTech Forum 4 5 September and Intersessional PDG Meeting 5 6 September
Hangzhou China

MAIL RECEIVED Tue 8 7 2018 10 10 44 AM

10 2 6

Tue 8 7 2018 10 10 43 AM

Normal

FATF PDGf2018 14 ENG crypto pdf

Yes zeker Bij deze

FM IBI10 2 SVan

Verzonden maandag 6 augustus 2018 17 01

FM IBI

Onderwerp RE Joint FATF EAG FinTech and RegTech Forum 4 5 September and Intersessional PDG Meeting 5 6 September

Hangzhou China

10 2 6Aan

Ha

Ander vraagje heb jij toevallig dat document met de opties van FATF voor mij FATF PLEN RD 2018 14 Vind ik interessant tbv

inlezen op cryptodossier

Dank

I 10 2 6 [

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden donderdag 2 augustus 2018 17 01

Aan 10 2 6 FM IBI FM IBI 10 2 6 | aminfin nl

Onderwerp FW Joint FATF EAG FinTech and RegTech Forum 4 5 September and Intersessional PDG Meeting 5 6 September

Hangzhou China

10 2 6 10 2 6Sminfin nl

Ha [10 2 ^ en | lQ 2 e |

Hierbij de uitnodiging voorde FATF sessie in China over crypto s zie de PDG Intersessional agenda De volgende vragen willen ze

behandelen

10 2 a

Ik zal morgen een eerste aanzet rondsturen naar alle betrokkenen te weten de FATF delegatie en de crypto werkgroep Zou mooi zijn
als we ook in de werkgroep dit onderwerp nog kunnen bespreken ik zal

sturen

laar nog een maiitje over10 2 6

Groeten 10 2 e

10 2 6 |io 2 ^| 10 2 6 || FM IBI

Verzonden woensdag 25 juli 2018 10 25
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Onderwerp FW Joint FATF EAG FinTech and RegTech Forum 4 5 September and Intersessional PDG Meeting 5 6 September

Hangzhou China

Van
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Ha 10 2 6
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Dank dat je dit kunt oppakken Nogmaals hier de FATF mail voor de sessie in China En de reactie die wij vorige week aan FATF

hadden gestuurd Deze heb ik voorbereid samen met| 10 2 e | en DNB en 10 2 e|]heeft ook nog meegedacht

En 0 2 ^Dus haak haar ook aan bij je]@dnh nl pnlmee naar China [ 10 2 e 10 2 eVanuit DNB gaat

voorbereiding als je wil tn bi] AFI^ zou ik maar gewoon via

10 2 6

10 2 6 proberen

Succes

Groeten

10 2 6 I

PS ik zal straks ook nog even de to do lijst aan de delegatie rondsturen met de algemene follow up

PPS en de nieuwe | 10 2 6 | 10 2 6 10 2 6 | q dnb nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 a

10 2 6

10 2 6

10 2 6
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1 WHICH ACTIVITIES SHOULD BE INCLUDED IN THE SCOPE OF THE STANDARDS Risks policy

considerations for including excluding specific activities

The focus of FATF should be on protecting the integrity of the financial system Virtual

currencies crypto assets henceforth crypto s are not globally acknowledge as being part of

the financial system therefore the integrity of the financial system is best preserved by keeping

the bad crypto s out Hence thefocus of AML CFT measures should be on where thefinancial

system intersects with the world of crypto s The gatekeepers to those intersections should be

covered the FATF Standards

In our view that would include the exchange platforms providers of exchange services where

fiat currencies funds assets are converted into crypto s and vice versa and the vwallet providers

that allow for the holding storing and transferring of crypto s for the following reasons

When crypto s can be exchanged for real fiat money or vice versa there is a potential

vulnerability to money laundering that would affect the integrity of the financial system

Wallet providers should also be covered as they can provide a means to hide the origin of

crypto s when executing transactions By scoping in wallet providers they will be required

to conduct KYC establish the origin of the funds added to the account and report

suspicious transactions This makes it more difficult for criminals to use any illegally

obtained crypto s for buying goods directly with these crypto s

This is the most targeted and proportionate approach whilst leaving room for further

innovation in the future By covering exchanges and wallet providers the entire loophole

created by crypto s will be closed

In addition these two types of entities exchangers and wallet providers have become a

more mature and stable phenomenon over the recent years This means regulators have a

better view of the ML TF risks associated with them and how those can best be mitigated

Also the exchangers and wallet providers seem to be mature enough to be able to take on

the responsibilities of becoming AML CFT gatekeepers

o

o

o

o

o

The following activities should for now not be included in the scope of the Standards We could

envisage further regulatory steps in the future building on the regulation of exchangers and

wallet providers This would have to be supported by further research and preparatory work

and should also bear in mind developments in regulation of crypto s in other areas such as

financial stability and consumer protection

[Noot als we kieien voor providers of exchange services Certain providers of these activities

would fall under the Standards but only when they actually provide the service of exchanging

crypto for fiat currencies or provide a wallet for clarity these activities are colored in blue ]

Miners There is a low to no risk that Miners can be used to launder money as their

main activity is to validate the transactions in the blockchain by adding new blocks

of accepted transactions If they would sell their reward for validating a transaction
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block {which is usually received in a small amount of crypto s for fiat currencies

that would amount to an exchange service and would be regulated

Coin for coin exchangers Too difficult to regulate or supervise A defacto

prohibition should be installed by providing guidance to fiat coin exchanges that

they should determine the source of the coins to be exchanged for fiat currencies

when these coins have been obtained on a coin for coin exchange {e g have the

bitcoins that someone wants to exchange for dollars been obtained from a coin to

coin exchanger where high anonymity coins are being exchanged for bitcoins Or

from a coin to coin exchange where mixers tumblers are active If the source

cannot be determined which would be the case if high anonymity coins or

mixers tumblers are used then the fiat coin exchange is obliged not to facilitate the

transaction

Mixer tumbler services Too difficult to regulate or supervise A de facto prohibition

should be installed by providing guidance to fiat coin exchanges that it is presumed

that CDD requirements cannot be met when a customer wishes to exchange coins

coming from a mixer tumbler as the source of wealth cannot be established Hence

the transaction or relationship should be terminated and a STR filed

Persons and businesses accepting crypto as a mean of payment Perhaps only

a STR requirement above a certain threshold A k a the equivalent of 15 000

dollar euro or more

Payment service providers which allow business that accept crypto as a means of

payment to directly exchange these crypto s on receipt without an exchange rate

risk For this service payment service providers work together with exchange

platforms

manager of investment funds in crypto’s They offer investors to invest in a

basket of crypto assets Most ofthetime buy in can be donethrough fiat

currency or crypto assets Hence one can use such a fund as a mean to exchange

crypto for fiat currencies

ICO {initial Coin Offerings These new methods to attract financing should be

covered by existing rules regarding securities and prospectuses If the newly issued

coins are to be exchanged for fiat currencies that would fall under the scope of

exchange services

Service providers in derivates based on crypto s

2 HOW SHOULD ViRTUAL CURRENCIES CRYPTO ASSETS BE REG ULATED As financial institutions

or as DNFBPs Supervised or monitored

We propose to classify exchangers and wallet providers as Designated non financial businesses

and professions DNFBP s for purposes of the FATF standards As a result they will become
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obliged entities subject to a o the risk analysis STR reporting and CDD requirements in a

targeted and proportionate manner

Classifying them as DNFBPs instead of financial institutions is in line with the view that crypto’s

do not form part of the financial system Also as DNFBPs have to be further specified in Rec 22

and 23 as to when the FATF Standards apply this approach allows for a more targeted and risk

based approach of which activities to cover f i above a certain threshold like casino s which

only qualify as DNFBP if a transaction is above €3000

With respectto the question of supervised or monitored we would favor a supervision regime

This should be further developed in Rec 28 Regulation and supervision of DNFBPs At a

minimum FATF should require exchanges and wallet providers to have license that they are

supervised by a competent authority for compliance with AML CFT requirements and that the

necessary measures are taken to prevent criminals from controlling an exchange or wallet

provider e g fit and proper test

Our most important objection against classifying exchanges and wallet providers as a financial

institution is that this could arise confusion between these entities and financial institutions

which are involved in transactions in fiat currencies It is important to clearly distinguish

between the two types because

a We should avoid giving the impression that these parties exchangers and wallet

providers can be seen as for example payment institutions since that would bring

about all sorts of different legal implications and consequences

b We should keep the distinction between fiat currency and crypto s as clear as possible

Noot voor onszelf Het aanmerken van exchanges als Money or value transfer services MVTS is

geen gek idee en waarschijnlijk zullen andere landen daarvoor pleiten bijv VS en CAN hebben

al in hun eigen wetgeving opgenomen dat omwisselplatforms als MVTS gezien moeten worden

Voordeel van deze benadering is dat deze a logisch consistent is met de definitie van MVTS^ en

b een minder ingrijpende aanpassing van de FATF Standaarden nodig is er hoeven namelijk

geen Rees te worden aangepast wat bij de DNFBP route wel nodig is Er is zelfs een aparte

Rec 14 aan MVTS gewijd zie ook hieronder Het enige wat nodig is voor deze wijziging is dat

crypto s als een other store of value worden aangemerkt door de FATF zodat ze kwalificeren als

MVTS dit kan gedaan worden in de Interpretative note by rec 14 of in de glossary bij de

definitie van MVTS

^

Money or value transfer services MVTS refers to financial services that involve the acceptance of cash

cheques other monetary instruments or other stores of value and the payment of a corresponding sum in cash or

other form to a beneficiary by means of a communication message transfer or through a clearing network to

which the MVTS provider belongs Transactions performed by such services can involve one or more

intermediaries and a final payment to a third party and may include any new payment methods Sometimes these

services have ties to particular geographic regions and are described using a variety of specific terms including
hawala hundi and fei chen
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Nadeel echter is dat een MVTS een financial institution is Het toezicht op wisselinstellingen

{zoals ze volgens mij in NL worden genoemd ligt bij DNB het ligt dan in de rede dat ook het

toezicht op crypto wisselinstellingen bij DNB komt te liggen

3 HOW SHOULD THE FATE RECOMMENDATIONS BE UPDATED Are changes needed to R IO

R ll R 15 or others

Changes should be made to R 22 23 and 28 to extend the definition of DNFBP to crypto

exchanges and wallet providers Changes to R IO 11 and 15 are not necessary

Noot Als exchanges en wallet providers worden aangemerkt als Financial institution dan moet

bij rec 16 wire transfers extra uitleg worden gegeven hoe deze rec zich verhoudt tot crypto

transacties Een crypto transactie voldoet namelijkaan de definitie van wire transfer
^
Alleen

Financial Institutions zijn verplicht zich aan rec 16 te houden Toepassing van rec 16 op crypto

transacties zou betekenen dat originator en beneficiary information bij de transactie gevoegd

moet worden en dat FIs verifieren of deze informatie accuraat is Extra uitleg aanpassing bij

R 16 is dan denk ik nodig bijvoorbeeld hoe deze eisen in een crypto omgeving begrepen moeten

worden

4 TERMINOLOGY AND PUBLIC PRESENTATION

A FATF definition of crypto s should contain the following elements which are also described in the FATF

report Virtual currencies key definitions and potential AML CFT risks

• It represents value that can be transferred stored and traded electronically

• It is accepted by natural or legal persons as a means of exchange

• The value is not issued or guaranteed by a central bank or public authority

• It is not attached per se to a legally established fiat currency

• It is distinct from fiat currency a k a real currency real money or national currency

• It is distinguished from e money {which is a digital representation of fiat currency used to

electronically transfer value denominated in fiat currency

In our view crypto s are assets hence FATF should use the term crypto assets instead of virtual

currencies

Extra achtergrond informatie

Wat zijn de implicaties van het onderbrengen van crypto dienstverleners onder de FATF Aanbevelingen

Gevolgen voor landen

o Rec l Een risk based approach toepassen en een risk assessment doen FATF neemt

aan dat de uitkomst van zo n assessment concludeert de dat risico s m b t crypto s hoog

zijn wat als gevolg moet hebben dat er relatief meer middelen op worden ingezet en

strengere eisen gelden

^
Wire transfer refers to ary transaction carried out on behalf of an originator through a financial institution by

electronic means with a view to making an amount of funds available to a beneficiary person at a beneficiary
financial institution irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person
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o Rec 14 Verplicht landen om een vergunning dan wel registratieplicht op te leggen

aan Money or Value Transfer services {MVTS en toe te zien dat AML CFT beleid wordt

toegepast door MVTS De FATF VC guidance stelt dat crypto exchanges hier ook onder

vallen {zie paragraaf 33 Als FATF dit nog steeds vindt zou dit in de interpretive Note bij

rec 14 moeten worden opgenomen anders para 33 verwijderen uit de guidance

o Rec 26 Ais aangemerkt als een FI dan moeten crypto dienstverleners onder adequate

regelgeving en toezicht vallen en een vergunning of registratie hebben

o Rec 28 Als aangemerkt als een DNFBP dan moeten crypto dienstverleners onder

adequate regelgeving en toezicht vallen en mogelijke een vergunning of registratie

hebben {afhankelijke van supervised of monitored zie ook hierboven

Gevolgen voor de crypto dienstverleners

o Rec l Risk Analysis Crypto dienstverleners moeten hun ML TF risico s identificeren

beoordelen en effectief actie ondernemen om de risico s te mitigeren en dit op een

risico gebaseerde wijze

o Rec 10 Know your customer {KYC Crypto dienstverleners moeten Customer Due

Dilligence {CDD toepassen Dit houdt o a in het identificeren en verifieren van de klant

en de uiteindelijke belanghebbende {UBO Als dit niet mogelijk is moet de relatie

worden beeindigd en of de transactie geweigerd

Ook na het aangaan van de klantrelatie moet CDD worden blijven toegepast dit mag op

een risico gebaseerde wijze Waar nodig dient ook naar de oorsprong van de inkomsten

gekeken te worden Gezien de grote risico s m b t crypto s zal dit in de praktijk

betekenen dat er voortdurend onderzoek gedaan moet worden naar de oorsprong van

de crypto s

o Rec 11 ^ Record keeping informatie over transacties moet voor minimaal 5 Jaar

worden bewaard Informatie verkregen ten behoeve van CDD moet voor tenminste 5

Jaar bewaard blijven na beeindiging van de relatie

o Rec 20 Verdachte transacties moeten gemeld worden aan de FlU

o Rec 22 10 11 en Rec 23 20 verklaren deze verplichtingen ook van toepassing op

DNFBPs Als crypto dienstverleners worden aangemerkt als DNFBPs moet in rec 22 en

23 worden aangegeven bij welke activiteit ofvanaf welke drempelwaarde crypto

dienstverleners CDD en record keeping moeten toepassen en verdachte transacties

melden

o Rec 16 Als crypto dienstverleners als FI worden aangemerkt dan vallen crypto

transacties onder de definitie van wire transfer
^
Dit zou betekenen dat originator en

beneficiary information bij de transactie gevoegd moet worden en dat FIs verifieren of

deze informatie accuraat is Extra uitleg aanpassing bij R 16 is dan denk ik nodig

bijvoorbeeld hoe deze eisen in een crypto omgeving begrepen moeten worden

o Rec 32 richt zich op cash couriers waaronder ook bearer negotiable instruments vallen

waarvan de definitie o a stelt or otherwise in such a form that title thereto passes

^
Wire transfer refers to any transaction carried out on behalf of an originator through a financial institution by

electronic means with a view to making an amount of funds available to a beneficiary person at a beneficiary
financial institution irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person
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upon delivery Vallen private keys daar ook onder Zoja dan moet ook hier

verduidelijking bij komen dat private keys hieronder begrepen moeten worden
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Normal
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l M IBI || 10 2^

From

Sent

Importance

Subject RE Template reguleringsopties[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 8 13 2018 7 26 09 PM

10 2 6

Visie op crypto CONCEPT 13 augustusl pptx

5 3 5

Hoi werkgroepleden

Ter voorbereiding voor morgen stuur ik alvast een PowerPoint waarmee we de discussies omtrent de visie op crypto’s en de gevolgen
voor reguleringsvoorstellen willen bespreken met het bestuur van AFM en DNB Morgen zullen we vooral proberen om overeenstemming
te krijgen over het analytische raamwerk in deze PowerPoint

Groet

10 2 6

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V

ToezichtBeleid

T

10 2 6

DeNederlandscheBank M

Bestuursbureau Toezicht E[ ]@dnb nl10 2 6
EUROSVSTEEM

TBBBTFrom
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BVM BVB 10 2 6 @afm n1’10 2 6

10 2 6 @afm nl

@minfin nl

mVM BVBfg afm nl

fBVM MIB

Subject UB iemplate reguleringsopties

10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6

Beste leden van de werkgroep

Hierbij stuur ik alvast een eerste versie van onze ingevulde template Tot vanmiddagi

Groet
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TB BBTFrom 10 2 6

Sent rhaandag 16 |uli 2U18 9 5 T

TB BOB 4 io 2 e |@dnb nl 10 2 6 TB_VZK @dnb nl

00207
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THI TIl l0 2 e l@dnb nl

@dnb Til

@afm nl

10 2 9 am_TTI 10 2 6 |@dnb nl J

[BVM BYBR

10 2e 10 2 6

10 2 e Tffl ECM

@afm nl
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Subject Template reguleringsopties

10 2 6 10 2 610 2 6 f 2 dnb nl

]@afm nl ^ @afm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 0 2 6 ^afm iil 10 2 6 |fg afm nl

@minfin nl

@afm nl10 2 6 10 2 6

BVM MIB j 10 2 6 l@dnb nl10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Beste leden van de werkgroep

Zoals besproken stuur ik hierbij een template waarmee we een beter zicht proberen te krijgen op de visie die leeft omtrent regulering Met

doel is om beter in kaart te brengen waarom er een voorkeur bestaat voor een bepaalde aanpak Daarom dwingt deze template ons

hopelijk om na te denken over het volgende

1 welke regulering we wenselijk vinden voor een activiteit op basis van de opties gepresenteerd in de PowerPoint die ik op dinsdag
stuurde opnieuw aangehecht

2 welke risico’s hiermee gemitigeerd worden en welke nog over blijven

3 wat de gevolgen zijn voor de sector en

4 waarom de keuze proportioneel is waarom geen lichtere ofzwaardere regulering

Als voorbeeld heb ik even snel de activiteit Het aanbieden van cryptobewaardiensten” ingevuld Het zou handig zijn als iedereen dit

format voIgt voor de consistentie

V Risico’s Voor de kolom “risico’s” kunnen de relevante risicocategorieen gekopieerd worden uit onze eerdere risicoanalyse ook

aangehecht wat gelijk een mooie gelegenheid is om even te checken of dit klopt

V Reguleringsoptie die voorkeur heeft De PowerPoint met reguleringsvoorstellen kan gebruikt worden om een voorkeur voor

regulering aan te geven behalve voor de uitgifte van investment tokens ICO waarvoor de PowerPoint nog geen voorstel voor bevat

Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn de stroomdiagram in de PowerPoint kan gebruikt worden voor elke activiteit om te bepalen hoe

ver regulering moet gaan Elke blokje wat je verder gaat vereist dus ook dat je de voorgaande blokjes als regulering toepast Bijvoorbeeld
voor een WFT vergunning integriteit zijn dus ook de eisen van toepassing die onder een Wft vergunning AMLD vallen

Om de discussie omtrent het classificeren van sommige tokens als effecten bij ICO s ook mee te nemen is er nu een aparte activiteit

onder een nieuw kopje kapitaal ophalen’

Het lijkt me goed als voor de aankomende meeting op woensdaq 18 iuli zowel de AFM als DNB een eerste versie van deze template
voor zichzelf ingevuld hebben en dit kunnen delen met de werkgroep Natuurlijk betekent het niet dat hiermee de voorkeur al vast staat

maar met deze eerste versie kunnen we in ieder geval snel zien waar de mogelijke verschillen in de benadering zitten en waar we dus

meer aandacht aan moeten besteden

Laat het vooral weten als er nog vragen zijn

Greet

10 2 6

De Nederlandsche BankN V

Toezicht Beleid

T

10 2 6

DeNederlandscheBank M
Bestuursbureau Toezicht E nb nl10 2 6

EUROSVSTEEM

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid
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De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out
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CONCEPT 13 augustus 2018

AFM DNB visie op cryptoregu ering
Reguleringsopties visies en reguleringsvoorstellen
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Aanleiding

Het Bestuurlijk Overleg AFM DNB heeft in maart 2018 de gezamenlijke werkgroep crypto opgericht Aanleiding vormden de toenemende integriteits
en consumentenrisico s en de groeiende betrokkenheid van onder toezicht staande instellingen met crypto s

De werkgroep stelt momenteel een AFM DNB reguleringsadvies op voor de minister van Financien betreffende crypto s De minister heeft de

volgende criteria geformuleerd waaraan hij het advies zal toetsen

■ Fliaten in consumenten en investeringsbescherming zijn waar nodig gedicht met proportionele maatregelen
■ De integriteit van het financieel stelsel blijft geborgd
■ De innovatieve techniek achter crypto s blijft behouden
■ De reguleringsaanpak is bij voorkeur internationaal

Flet AFM DNB reguleringsadvies zal in het najaar met het ministerie van Financien worden gedeeld om vervolgens met appreciate te worden

verzonden naardeTweede Kamer

Flet AFM DNB reguleringsadvies moet ook rekening houden met en ingaan op de Nederlandse implementatie van de vijfde Europese anti

witwasrichtlijn voor crypto exchanges en aanbieders van wallets

De visie die men hanteert ten aanzien van crypto s is bepalend voor het reguleringsadvies Deze presentatie brengt de verschillende visies en de

bijbehorende reguleringsvoorstellen in kaart De voorkeur van de werkgroep is nader uitgewerkt
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Wat verstaan we onder crypto
■ AMLD5 definitie van virtuele valuta crypto is een digitate weergave van waarde die noch door een centrale bank noch door een overheid wordt

uitgegeven en evenmin aan een fidudaire valuta is gekoppeld maar die door natuurlijke of rechtspersonen als een betaalmiddel wordt aanvaard en

kan worden overgedragen opgeslagen of elektronisch verhandeld

■ Unieke aspect van crypto is de digitale en decentrale peer to peer verhandeling van waarde

■

Crypto s kennen meerdere verschijningsvormen toepassingen die met elkaar verweven kunnen zijn
a Payment crypto als efficienter systeem voor betalingen of waarde verplaatsing eventueel direct gekoppeld

aan andere relevante data goederen of vermogensrechten
■ Bijvoorbeeld Bitcoin als alternatief betaalmiddel

■ Bijvoorbeeld IOTA een netwerk waarmee slimme apparaten kosteloos data kunnen uitwisselen en

transacties kunnen aangaan zoals de aankoop van nieuwe voorraad door een aangesloten koelkast

b Utility crypto Als betaling voor het gebruik van een specifieke dienst aangeboden door een platform
■ Bijvoorbeeld Ether wat gebruikt wordt om te betalen voor het gebruik van het Ethereum blockchain

netwerk zoals bij het opereren van smart contracts en blockchain apps of het verhandelen van tokens bij
een ICO die op Ethereum draait

c Investment crypto als alternatief voor dan wel aanvulling op bestaande financiele instrumenten

■ Bijvoorbeeld DAO een decentrale organisatie waarbij houders konden stemmen en rendement konden

ontvangen
■

Bij veel ICO s fungeren de uitgegeven tokens als alternatief financieringsmiddel voor kleine startende

ondernemingen

■ Sommige van deze crypto s zoals Bitcoin Ether en Ripple zijn crypto s waarmee transacties binnen een blockchain netwerk afgewikkeld kunnen

worden en die noodzakelijk zijn voor het functioneren van dat netwerk native crypto s Veel andere crypto s non native crypto s worden

uitgegeven als een secundaire laagop een bestaand blockchain netwerk Deze crypto s ook wel tokens genoemd worden uitgegeven met een Initial

Coin Offering ICO

Payment crypto

Utility

crypto

Investment

crypto
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Visie op crypto s welke impact verwachten we op het financiele stelsel

Bedreigingen Kansen

■ Crypto s vormen een speculatieve hype die tijdelijk van aard is

bubbel is gebarsten

■ Duurzame toepassing buiten de hype om zijn denkbaar
■ Als alternatief financieringsmiddel ICO s kunnen net als

crowdfunding het ophalen van kapitaal door kleine

startende ondernemers vereenvoudigen en in het bijzonder
de secundaire handel in deze deelnemingsrechten

toegankelijker maker voor het publiek
■ Als aanvulling op bestaande betaalfuncties waarde

verplaatsing Crypto s zullen fiat geld niet vervangen maar

hebben wel nut als een aanvullend betaalmiddel of

transportmiddel van waardes in bepaalde niche

toepassingen Bijvoorbeeld als onderdeel van opiossingen
waar bestaande infrastructuur niet aanwezig is voedsel in

opvangkampen voor vluchtelingen internationale waarde

transfers of binnen bepaalde ecosystemen bijvoorbeeld
IOTA met lOT

■ Als betaling voor het gebruik van een specifieke dienst

Bepaalde utility crypto s zijn inherent onderdeel van een

platform dat bestaande processen in financiele systeem

efficienter kan laten verlopen door middel van smart

contracts automatisch executeren van vooraf opgestelde

regels als wordt voldaan aan specifieke voorwaarden

■ Veel crypto s kennen buiten speculatieve doeleinden geen

duurzame toepassing
■ Inefficientie Hoge transactiekosten maakt crypto s

ongeschikt als volwaardig alternatief ruil of betaalmiddel

laat staan geld
■ Fraude ICO s worden vooral gebruikt om de aanbieders snel

geld te laten verdienen en worden geteisterd door fraude

Van een gerechtvaardigd doel financiering van legitieme
startende jonge ondernemingen in een startup fase is niet of

nauwelijks sprake
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Integrale visie voor ICO s en crypto s

1Theorie rechtvaardigt
verschillende visies

Daarom voorstel voor een

integrale visie

In de praktijk is dat moeilijk houdbaar

j
Praktische verwevenheid tussen ICOen

bepaalde utility crypto s eist consistente visie

op beide

Moeiiijk uitlegbaar aan buitenwereld waarom

toezichthouder dan fundamenteel anders

omgaat met overige cryptos zoals Bitcoin

Consistente visie ten aanzien van a e crypto s

verdient daarom de voorkeur

Verschillende visies mogelijk op basis van

onderscheid toepassingen

ICO s zijn afhankelijk van onderliggend blockchain network bijvoorbeeld
Ethereum Voor de uitgifte aanschaf van crypto s in een iCO zijn

noodzakeiijkerwijs crypto s van een onderiiggend blockchain network zoals

Ether nodigBijvoorbeeld
■ Investment crypto s uitgegeven via ICO s zijn

een nuttige aanvulling payment crypto s als

Bitcoin of Rippie niet

■ Utiiity crypto s zoais Ether zijn nuttig maar

hoeven integensteiling tot investment

crypto s ICO s niet of beperkter gereguieerd

te worden
h—

^
j

Daarnaast geldt
•

Bij secundaire handel is er geen enkel onderscheid tussen

verschiliende typen crypto
• Risico s bij de secundaire handel zijn vergelijkbaar voor de

verschiliende type crypto s

• Consumenten zien bij aankoop niet of slecht het onderscheid de

verschillende type crypto s

• Crypto s die eerst een bepaalde toepassing kennen kunnen na een

periode van toepassing wisseien
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Visies op regulering geplot tegen de verwachte impact op het financiele stelsel

Permanent© impact Crypto s hebben na de

hype nog een toepassing Ze zullen zonder

verdere regulering mainstream worden en in

dat geval een permanente impact hebben op

het financiele stelsel

Tijdelijke impact Crypto s hebben behalve

speculatie geen duidelijke toepassing Ze zullen

na de hype alleen voortbestaan als

nicheproduct en dus maar een tijdelijke

impact hebben op het financiele stelsel

Schadelijke impact Crypto s hebben een

schadelijke impact op het financiele stelsel

Nuttige impact Crypto s hebben een

intrinsieke waarde en kunnen van nut zijn voor

het financiele stelsel

Strikte toepassing bestaand kader Nieuw risico gebaseerd regime

foptie 4 optie 3

De crypto markt zo klein mogelijk houden Een veilige eerlijke en transparante

crypto markt fadliterenPermanente

impact
Strikte regulering van ICO s onder MiFID

en actief rigide toezicht op crypto

activiteiten van OTSI s op integriteit en

bedrijfsvoering

Een nieuw regime met risico gebaseerde

regulering gerichtop primaire uitgifte en

secundaire verhandeling

I

Minimale regulering en afwerend Minimale regulering en

foptie 1 accommoderend

optie 2

Crypto s natuurlijk laten afzwakken

zonder besmetting van financiele sector
Tijdelijke

impact

Experimenten toestaan met crypto s

zonder te investeren in regulering

Beperkte toepassing MiFID op ICO s

minimale implementatie van deAMLDS in

Wwft reactief rigide toezicht op OTSI s

Beperkte toepassing MiFiD op iCO s

minimale implementatie van deAMLDS in

Wwft reactief accommoderend toezicht

op OTSi s

Schadelijke

impact

Nuttige

impact
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Bouwstenen regulering

Afweren AMLD implementatie Bedrijfsvoering Prudentieel Gedrag

Wft vet gunning solvabiliteit Transparantie eisen primaire uitgifteBetrokkenheid door OTSI s toGstaan AMID registratie Wft vergunning iintegriteit

Minimum vermogen

Solvabiliteit

Liquiditeit

Waardering boekhouding en

rapportage

Toezicht op houders van

gekwalificeerde deelnemingen

Registratie onder de Wwft met

reactiefj incident gedreven toezicht

• Toetsing door instelling
• KYC en transactiechecks clienten

onderzoek meldingsplicht

ongebruikelijke transacties

bewaren bewijsstukken
• Bedrijfsvoering gericht op AMLD5

verplichtingen training geschikt

en betrouwbaar

verantwoordelijke bestuurder

adequaat beleid en procedures

gericht opAMLDS vereisten

Geschiktheid en betrouwbaarheid

bestuurders

Integriteit bedrijfsuitoefening

Adequaat beleid voor integere

bedrijfsvoering

Systematische

integriteitrisicoanalyse SIRA

Zeker stellen van ontvangen

geldmiddelen

• Consumenten waarschuwen voor

risico s

• OTSI s toestaan om te

experimenteren met crypto en

betrokken te zijn bij crypto
activiteiten

Minimumvereisten voor ICO

documentatie

Verplichte verslaggeving en audit

Publicaties van koersgevoelige
informatie

Heldere eerlijke en niet

misleidende reclame uitingen
Wft veneunnine macro prudentieelAfschermen en actief ontmoedigen

huidig beleid Wft vergunning gedrag
Herstel en afwikkeling

Beleggerscompensatiestelsel en

depositoga ra ntiestelsel

Macro prudentieel georienteerde

kapitaalbuffers

Bijzondere maatregelen door

minister van Financien

Wft vergunning bedrijfsvoering
Consumenten waarschuwen voor

risico s

Otsi s ontmoedigen om betrokken

te zijn bij crypto activiteiten op

basis van vanwege hoge

integriteitsrisico s maar dit niet

expliciet verbieden

• Algemene zorgplicht naar klanten

• Algemeen vereiste voor heldere

eerlijke en niet misleidende

communicatie

Vereisten rondom beheerste

bedrijfsvoering met focus op IT

Vereisten bestuurs en

organisatieopzet personeelseisen

uitbesteding

Wft vergunning AIViLDl

I
Wft vergunning met actief toezicht

Toetsingen door toezichthouder

KYC en transactiechecks zoals bij
AMLD registratie

Bedrijfsvoering zoals bij AMLD

registratie behalve dat a He

bestuurders getoetst worden op

geschiktheid en betrouwbaarheid

Wft vergunning transparantie

I MifID achtige

transparantieverplichtingen zoals

• Transparantie bij

be leggi ngsa a n beve li nge n

• Pre en post trade

prijstranspara ntie

• Rapportageverplichtingen naar

toezichthouder

I
Poortwachtersfunctie versterken

Consumenten Waarschuwen voor

risico s

Otsi s de facto verbieden middels

het opieggen van strikte

integriteits eisen om zich in te

laten met aan crypto gerelateerde
activiteiten of producten aan te

bieden aan partijen die dit
doei^^

Wft vergunning marktwerking

MifID achtige verplichtingen zoals

• Verbod koersmanipulatie en

handel met voorwetenschap in lijn
met Europese verordeningen

C Best pygcution verplichtingEn
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Reguleringsopties schematisch
Wft vergunning

marktwerkingReguleringsstappen zijn incrementeel Bij elke bouwsteen moeten de

voorafgaande eisen ook worden toegepast

DO
o
o

I

ri
I

Wft vergunning

transparantie
Wft vergunning

macro prudentieelI

Tra ns parantie eise n

primaire uitgifte
ICO s

Wft vergunning

gedrag

Wft vergunning
solvabilrtert

Wft vergunning

bedrijfsvoering
Optie 3

Nieuw risico gebaseerd

regime

DO
c

OJ

E wft vergunning

integriteit
DO
U Optie 4

Strikte toepassing

bestaand kader
Wft vergunning

AMLD

A
T

Betrokkenheid door

OTSI s toestaan

Optie 2

Minimale reguiering en

Afweren

^ AMLD5 registratie AMLD implementatie

Bedrijfsvoering

H Prudentieel

accomoderend

■ Atschermen en actiet

I ontmoedigen buidig
beleid

Optie 1

Minimale reguiering en

afwerend

Versterken _

poortwachtersfuncde

DO
ra Gedragrts

Intensiteit toezicht
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Voor en nadelen van de vier visies

Minimale regulering en afwerend optie 1 Minimale regulering en accommoderend

optie 2

Nieuw risico gebaseerd regime

optie 3

Strikte toepassing bestaand kader

optie 4

Criteria minister

Hiaten in consumenten en

investeringsbescherming zijn waar nodig

gedicht met proportionele maatregelen

Volledig gedicht voor crypto s onder MiFID

toezicht en overige crypto s worden zo

klein mogelijk gehouden

Geen nieuwe maatregelen risico s blijven onverminderd groot Beperkte eisen mitigeren belangrijkste
risico s

Crypto s worden niet gelegitimeerd en bet Besmettingsrisico bestaat grote

financiele stelsel word passief

afgeschermd

Experimenten zijn alleen buiten financiele Experimenten binnen ^ buiten financiele

sector mogelijk

De integriteit van het financieel stelsel

blijft geborgd

Beperkte eisen mitigeren belangrijkste Markt wordt volledig gereguleerd ot

afhankelijkheid van toepassing beleid door risico s maar besmettingsgevaar bestaat afgeschermd om integriteit te

OTSI s wanneer maatregelen onvoldoende zijn beschermen

^^Bikkeling^rflypto s wordt dooi

Egulering gefaciliteerd

De innovatieve techniek achter crypto s

blijft behouden

Markt wordt actief zo klein mogelijk

■gehouden wat ontwikkeling van techniek

^beperkt

sector zijn mogelijk

[•] [•] [•] [•]De reguleringsaanpak is bij voorkeur

internationaal

Overige overwegingen

Effect op toezicht capaciteit Minimaal alleen reactief toezicht Beperkt geen vergunningstelsel maar wel

proactieve houding tav OTSI s en AMLD

registraties

er groot nieuw vergunningstelsel voor Groot zwaar regime voor kleine groep

professionele partijen Iu nog ongereguleerde partijen

Circa 2 3 jaar wijzigingen in Wwft en Wft Circa 1 jaar voor MiFID en circa 2 jaar voor

wijzigingen in Wwft

Izeer sterk voor crypto s die aan eisen

voldoen minimaal voor overige crypto s

Groot legitimering kan niet teruggedraaid Zeer groot wanneer veel partijen kunnen

worden wanneer crypto s schadelijk zijn voldoen aan MiFID eisen is crypto als

schadelijk product volledig gelegitime||^
Zeer groot retrospectieve toepassing en

onduidelijkheid overtoepasbaarheid

regels

Implementatietijd Circa 2 jaar wijzigingen in Wwft

Legitimering van crypto s Minimaal financiele sector reactief wordt Beperkt erkenning van nut experimenten E

|]guw WGttGMik rGsims

nzicniijix^ crypto a worucn

afgeschermd maar geen vergunningstelsel

Risico verkeerde inschatting visie Laag opschalen toezicht of wijzigen houding blijft mogelijk maar mogelijk

reputatieschade door gebrek aan ingrijpen

Juridische complexiteit Laag weinig wetswijzigingen nodig alleen AMLD registratie Aanzienlijke wetswijzigingen binnen de

Wft nodig
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Internationale vergelijking
Minimale regulering

en afwerend optie 1

Spanje De Nationale Effectencommissie en de centrale bank bebben aangegeven dat crypto s niet worden uitgegeven geregistreerd geautoriseerd of geverifieerd door een

autoriteit in Spanje

Beigie De Nationale Bank van Belgie en de FSMA hebben een gezamenlijk persbericht uitgegeven waarin consumenten worden gewaarschuwd voor de risico s van cryptocurrencies

Crypto s zijn geen wettig betaalmiddel en de witwasrisico s moeten niet worden onderschat

Denemarken Zowel de financiele toezichthouder als de nationale bank hebben gewaarschuwd voor de risico s en aangegeven dat crypto s niet wordt beschouwd als geld

Minimale regulering

en accomoderend

optie 2

Verenigd Koningrijk Geen apart regime voor crypto s Crypto derivaten futures opties CFD s vallen onder het bestaande regime De bank of England heeft een

consumentenwaarschuwing voor de risico s gepubliceerd en guidance gegeven aan OTSI s over hoe ze moeten opgaan met crypto exposures

Zwitserland Afhankelijk van het doel en de structuur van een ICO sgeldt de volgende bestaande wetgeving anti witwaswetgeving bankwetgeving effectenwetgeving en

wetgeving inzake collectieve beleggingsregelingen Betaaltokens exchanges van cryptocurrencies infiat geld wallet providers banken effectenhandelaren en

vermogensbeheerders zijn in princiepe onderworpen aan anti witwasvereisten zoals registratie toezicht en KYC

Zuid Korea Crypto exchanges worden momenteel gezien als communicatie platformen Exchanges moeten een contract afsiuiten met een bank om crypto transacties voor klanten

te kunnen uitvoeren Klanten moeten via deze bank geld overmaken naar de exchange zodat de identiteit door de bankgecontroleerd kan worden Anti witwaswetgeving is van

toepassing op alle crypto activiteiten gedaan door financiele instellingen

Frankrijk voorstei juni 2018 Een opt in ICO regime waarbij voorwaarden worden gesteld aan de inhoud van een white paper en MiFID ll geinspireerde bepalingen voor

secundalre markten waar tokens worden verhandeld

Nieuw risico

gebaseerd regime

optie 3

Malta wetsvoorstel aangenomen in juni 2018 ICO s die kwalificeren als een financieel instrument vallen onder MIFID II Overige ICO s handelaren wallet providers exchanges

beleggingsadviseurs en crypto vermogensbeheerders vallen onder een nieuw regime Zij moeten zich registeren en er worden transparantievereisten gesteld ooktavde White

Paper

Japan Na een verplicht on site onderzoek kan een exchange een vergunning krijgen De volgende eisen zijn gesteld eisen voor de beveiliging klantonderzoek scheiding vermogen

geen anonieme crypto s en interne procedures Daarnaast zijn voor guidelines voor ICO s gepubliceerd met o a regels voor anti witwassen KYC en bescherming van de

aandeelhouders

Stn kte toepassing

bestaand kader

optie 4

China Binds September 2017 is het illegaal om een wettig betaalmiddel en vice versa om te zetten in crypto s ICO s en alle gerelateerde crypto activiteiten zoals het aanbieden

verkopen en wisselen is verboden De autoriteiten sluiten websites en applicaties af Ook websites van buitenlandse aanbieders worden geblokkeerd

India Heeft banken kredietverstrekkers en andere gereguleerde financiele instellingen verboden om transacties te verrichten met crypto s en om diensten te verlenen aan

bedrijven in de crypto sector

I US Securities and Exchange Commission ICO sworden op basis van de Howeytest veelalgekwalificeerd als effect en en vallen onder het bestaande effectenregime van deSEC
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Voorkeur werkgroep
nog te beslissen en nader uit te werken^
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Voorkeur werkgroep

Optie 4 Nieuw risico gebaseerd regime

Basis Consensus AFM DNB op werkgroep niveau

■ Verwachting is dat ICO s als mechanisme toekomstbestendig zijn en dus de hype overleven

■ Proportionele aanpak heeft de voorkeur boven maximale regulering om de markt een kans te geven en tegelijkertijd de grootste misstanden aan te

pakken Daarom inzet op apart regime voor ICO s in de Wft

■ High level robuuste vereisten ten aanzien van primaire uitgifte en secundaire verhandeling

■ Brede interpretatie van concept ICO zodat meeste crypto s die functie van effect vervullen onder nieuw regime vallen

Scope Uiteeniopende opvattingen AFM DNB op werkgroep niveau

■

Scope van regime nog onbepaald ten aanzien van secundaire verhandeling
a ICO s en daarvoor noodzakelijke crypto s AFM in essentie een ICO regime of
b alle crypto s DIMB in essentie een crypto regime

■ Reden voor a Legitimeert niet crypto s die in geen enkel opzicht zijn terug te voeren op financieel stelsel en houdt scherpe scheiding aanhouden

tussen crypto ecosysteem en financieel stelsel

■ Reden voor b Praktisch gezien is onderscheid ook voor consumenten] niet mogelijk gelet op sterke verwevenheid tussen crypto s uit ICO s en overige

crypto s Daarnaast hebben overige crypto s nu ook al raakviakken met het financiele stelsel
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Voorkeur Werkgroep Optie4 Proportionele reguleringsinterventie voor aanbieders alternatieve financieringsinstrumenten optie 2 Minimale reguleringsinterventie en

afwerende houding voor aanbieders van diensten m b t virtuele valuta s niet zijnde alternatieve financieringsinstrumenten met mogelijkheid tot opschaling tot optie 4

Toezicht op Voorkeur optie 4 optie 2 uitwerking bij en Ikrachtens de Wft

1 Wet op het Financieel Toezicht Wft 2 AMvB op basis van de Wft 3 Vrijstellingsregeling Wft

■ Aanbieden

alternatieve

financierings-

instrumenten

1 1 Art 1 1 Wft definitie alternatief financieringsinstrument 3 1 Vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht
financiele markten

n v t

1 2 Hoofdstuk 5 I A Wft nieuw Regels voor het aanbieden van alternatieve financieringsinstrumenten

Toefichting Ad L1 “akernatievef}nancier}ngsinstrument9n zijn wnuele valuta s als bedoetd in artikel 3 aanh ef en punt 18 d^lnitie wrtuele valuta van de Rich tlijn
ter voorkoming van witwassen enfinanderen terrorisme EU 2015 849 voor zover deze voldoen aan de Howey Test en niet kwalificeren als ^ect als

bedoeldin artikel 1 1 NB bezien ofeen technologie neutrale redactie mogelijk is

Ad3 1 onderzoeken of vrijgesteldkunnen warden

aanbiedingen uitsluitend gericht tot bijvoorbeeld

gekwalificeerde beleggers bezien welke vrijstellingen

ingevolge H 5 L Vift ook op aanbiedingen van

alternatievefinancieringsinstrumenten van toepassing
kunnen zijn

3 2 Vrijstelling voor ban ken die beschikken over

een vergunning als bedoeld in art 8 CRD

n v t

Ad 1 2 Regejs ex H 5 LA ^i ft prospectus^ reclame u tingen informatievoorziening door uitgevende ondernemingen

■ Aanbieders van 1 3 Art 1 1 Wft definitie virtuele valuta a alternatief financieringsinstrument of b een ander bij AMvB aan te wijzen instrument

diensten m b t virtuele 1 4 Art 1 1 Wft definitie aanbieder van diensten m b t virtuele valuta

valuta s

2 1 Proportioneel gelet opde aard van deverrichtte

diensten nadere uitwerking BGPefbetrouwbaarheid

deskundigheid Beleidsregel AFM DNB

integriteitrisicobeheersing CDD vermogensscheiding

bedrijfsvoering met focus op beveiligingsbeleid ICT

eventueel afstemmen op de voor betaaldienstverleners

1 6 Invoegen aanbieders van diensten m b t virtuele valuta s in het Deel Gedragstoezicht Financiele Ondernemingen Wft en in het Deel geldende RTS m b t beveiligingsbeleid

Prudentieel toezicht Financiele Ondernemingen Wft

1 5 Afdeling 2 2 ob nieuw Uitoefenen van het bedrijf van aanbieder van diensten m b t virtuele valuta s

§ 2 2 ob l Vergunningplicht en eisen voor aanbieders van diensten m b t virtuele valuta s met zetel in NL

2 2 Proportioneel gelet op de aard van de verrichtte

diensten nadere uitwerking Bprfvan eisen m b t het

minimum eigen vermogen en solvabiliteit

1 7 Verplichting Jegens aanbieders van diensten m b t virtuele valuta s niet zijnde de vergunningplichtige aanbieders tot in

kennisstelling van DNB van hun voornemen om diensten aan te bieden m b t virtuele valuta s

ToejicJltingAd 1 3 naar h t oord el van de AFM en DNB heeft de ICO markt alternatievefinanderingsinstrumenter] potentieel om zich teontwikkelen tot een

betekenisvolle vorm van marktfinandering met namevoor het MKB maar is er gerede twijfel of andere virtuele valuta zoals Bitcoin meer is dan en

kortstondige hypemet weinig raakvfakken met dereguliere financiele markten Mochten laatstbedoelde producten geen hype zijn en financieel toezicht

opportuun dan kan dit marktsegment via uitbreiding van de reikwijdte van het beg rip Virtuele valuta bin nen de reikwijdte van het toezicht worden

gebracht

Ad 3 2 uitgangspunt is dat banken die beschikken over

een universele bankvergunning zonder aanvullende eisen

diensten m b t virtuele valuta s mogen aanbieden

Ad 2 2 Alleen wanneer een aanbieder gelden virtuele valuta of private NB nog bezien of ook andere sectoren moeten worden

keysjvan dienten order zich houdt wordt voorzien in een minimum uilgezonderd
vereist eigen vermogen en eventueel afhankelijk van omvang en

complexiteit aanvullende solvabiliteit

Ad 2 1 Focus van het toezicht op Integirrteit en algemene aspecten

van de bedrijfsvoering

Ad 1 4 deze definitie omvat de aanbieders t^ezich bezig houden met diensten voor het wisselen tussen Wenfiduciaire valuta en aanbieders van

bewaarportemixmees als bedoeld in artike 2 derde lid onderdelen gen h van de Richtlijn ter voorkoming van witwassen en finanderen terrorisme EU

2015 849 waarbij onder eerstgenoemde term wordt verstaan handelen en wisselen met inbegrip van het exploiteren van digitate markten in W

Ad 1 5 introductie van een vergunningregime nieuw voor aanbieders van diensten m b t W metdeAFM als vergunningverlenende autoriteit dat

laatste i v m hetfeit dat het regime inzake proportionele reguleringsinterventie defocus heeft op integriteit veiligheidsbeleid bedrijfsvoering tCT en

gedrag

■ Banken 1 8 Beleidsregel toepassing KYCC op dienten die aanbieders zijn van diensten m b t virtuele valuta s nieuw

ToeUchtlngAd L8 banken moeten m b t di^ten die dienstverlener zijn m b t virtuele valuta s niet zijnde alternatieve finanderingsinstrumenten in hetkader van hun

integriteitsrisicobeheersing de cfgeieide integriteitsrisico s in aanmerking nemen d m v toepassing van het f^incipe van Know Your Customer s Customers

{KYCC} Datbetekent dot zij de toereikendheid van de CDD procedures van deze dienten moeten beoardelen op basis van de voor CDD van banken geldende

regels en de toepassing ervan monitoren
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Bij age
Uitwerking reguleringsopties
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1 Minimale regulering en afwerend

• Visie Crypto s het concept zijn een tijdelijk fenomeen gedreven door een speculatieve hype die vanzelf uitdooft Niettemin is de

impact op de missie van AFM DNB schadelijk omdat geen intrinsieke waardebepaling mogelijk is de verwachtingen rondom

functionele toepassingen in de reele economie niet worden waargemaakt Mede daardoor blijven crypto s een speelbal van

speculanten

• Doel Met minimale inspanning legitimering voorkomen van deze markten zolang de hype duurt Duidelijke scheidslijn houden tussen

crypto ecosysteem en financieel systeem

• Middel

• Blijven waarschuwen en misstanden inzichtelijk maken
• Minimale regulering met alleen toezicht op basis van Wwft door middel van registratie
• Nauwe interpretatie van definitie effect alleen crypto s die economisch gezien zijn aan te merken als effect moeten zo worden

gezien geen Howey test }
• OTSI s ontmoedigen om zich in te laten met crypto s

• Gevolg Interesse van publiek in crypto s en OTSI s verdwijnt en crypto s worden weer blijven nicheproduct

De Howey test vereist het volgende i It is an investment of money ii there is an expectation of profits from the investment iii the investment of money is in a common enterprise and iv any profit comes from the

efforts of a promoter or third party
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1 Minimale regulering en afwerend activiteiten die worden gereguleerd

Non native crypto s ICO s [Native crypto s Bitcoin ed ]^ctiviteit

Kapitaal ophalen

Crypto s urtgeverij inclusief middels een ICO die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren EU effecten framework alleen van toepassing op tokens die

van een blockchain netwerk non native crypto s en die de functie van een effect vervullen economisch geziengelijkte stellen zijn aan een effect klein deel

van de ICO s

Niet van toepassing

iHandelen en wisselen

Een multilaterale dandel of wisselfaciliteit voor crypto s opereren

Crypto s voor eigen rekening handelen of wisselen

Crypto conversie diensten aanbieden voor contanten

Bewaren

AMID registratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

AMID registratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

Verbieden

Idem

Idem

Idem

Het aanbieden van cryptobewaardiensten A MED reaistratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft Idem

Betalen

Betalingen in crypto s urtvoeren met conversie van of naar fiatgeld

Betalingstransacties uitvoeren waarbij crypto s alstransportmiddel worden gebruikt voor

fiat geld

A MED reaistratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

AMED registratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

Idem

Idem
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1 Minimale regulering en afwerend overige activiteiten en houding

Niet gereguleerde activiteiten

•
creeren en onderhouden native crypto s Bitcoin ed

• Gebrek aan aanspreekbare uitgevende partij in veel gevallen maakt bet lastig om effectief regels op te leggen Regels opieggen
aan partijen die wel aanspreekbaar zijn zou een ongelijk speelveld creeren

• betalingsdiensten zonder conversie naarfiat

•

Legitimeert crypto teveel als middel voor waarde verplaatsing zoals geld
• P2P bulletinboards

•

Impact van regulering op ontmoediging is te klein

• vtfalletinformatiediensten

• Impact van regulering op ontmoediging is te klein

• adviseren ten aanzien van crypto s

• Vergunningstelsel voor adviseren zou crypto legitimeren
• functioneel gebruik

•

Impact van regulering op ontmoediging is te klein

Reeds gereguleerde activiteiten los van mogelijke classificatie als effect

• afgeleide producten crypto als underlying
• verzekeren crypto als verzekerd goed
• lenen crypto lening als exposure

OTSI s Communicatie gericht op bet ontmoedigen van de betrokkenbeid bij crypto activiteiten maar beperkte toezicbtcapaciteit besteden

aan bet streng toezien op de afscbeiding van de crypto markt

Consumenten Waarscbu\A en voor de risico s van crypto s en ontmoedigen om zicb biermee in te laten
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2 Minimale regulering en accomoderend

• Visie Crypto s het concept zijn een tijdelijk fenomeen en het gebruik zal na de hype zich beperken tot een nicheproduct Echter

crypto s als technologie leveren zolang de hype duurt een nuttige bijdrage aan het functioneren van het financiele stelsel door

bijvoorbeeld de ontwikkeling van de onderliggende DLT technologie voor administratieve doeleinden Legitimeren van crypto s is

gezien deze nuttige bijdrage van crypto s niet een belangrijke overweging om reguleren tegen te gaan

• Doel Met minimale toezichtkosten het gebruik van crypto s toestaan zodat experimenten met crypto s en de ontwikkeling van DLT

technologie gedurende de hype geaccommodeerd worden

• Middel

• Minimale regulering met alleen toezicht op basis van Wwft door middel van registratie
• Een strikte interpretatie van het begrip effect om te voorkomen dat MiFID eisen breed van toepassing zijn en

• OTSI s vrij laten om tot een zekere mate activiteiten uit te voeren ten aanzien van crypto s

• Gevolg Het gebruik van crypto s wordt gelegitimeerd en de betrokkenheid van OTSI s bij crypto activiteiten zal waarschijnlijk tijdelijk
toenemen Echter na de hype zal de crypto markt en de betrokkenheid van OTSI s hierbij vanzelf sterk reduceren tot een formaat

wat een insignificant invioed heeft op het financiele stelsel

992286 00208



2 Minimale regulering en accomoderend activiteiten die worden

gereguleerd
n Non native crypto s ICO s Native crypto s Bitcoin ed ]ictiviteit

Kapitaal ophalen

Crypto s uitgeverij inciusief middels een iCO die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren Strikte interpretatie van het begrip effect onder de Wft

van een blockchain netwerk non native crypto s en die de functie van een effect vervuiien

iHandelen en wisselen

INiet van toepassing

Een multilaterale handel of wisselfaciliteit voor crypto s opereren

Crypto s voor eigen rekening handelen ofwisseien

Crypto conversie diensten aanbieden voor contanten

Bewaren

AMID registratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

AMLD reaistratie nieuvire registratiecategorie in de Wwft

AMLD registratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

dem

idem

Idem

Het aanbieden van cryptobewaardiensten AMLD registratie nieuwe registratiecategorie in de Wvrft Idem

Betalen

Betalingen in crypto s uitvoeren met conversie van of naar fiatgeld

Betalingstransacties uitvoeren waarbij crypto s ais transportmiddel worden gebruikt voor

fiat geld

AMLD registratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

WFT vergunninH RedraHl classificatie ais betaaldienstverlener in

de Wft

idem

Idem
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2 Minimale regulering en accomoderend overige activiteiten en houding

Niet gereguleerde activiteiten

•
creeren en onderhouden native crypto s Bitcoin ed

• Gebrek aan aanspreekbare uitgevende partij in veel gevallen maakt bet lastig om effectief regels op te leggen Regels opieggen
aan partijen die wel aanspreekbaar zijn zou een ongelijk speelveld creeren

• betalingsdiensten zonder conversie naarfiat

• Is niet vereist onder de AMLD5 en niet reguleren beperkt toezichtkosten

• P2P bulletinboards

• Is niet vereist onder de AMLD5 en niet reguleren beperkt toezichtkosten

• vtfalletinformatiediensten

• Is niet vereist onder de AMLD5 en niet reguleren beperkt toezichtkosten

• adviseren ten aanzien van crypto s

• Is niet vereist onder de AMLD5 en niet reguleren beperkt toezichtkosten

• functioneel gebruik
• Is niet vereist onder de AMLD5 en niet reguleren beperkt toezichtkosten

Reeds gereguleerde activiteiten los van mogelijke classificatie als effect

• afgeleide producten crypto als underlying
• verzekeren crypto als verzekerd goed
• lenen crypto lening als exposure

OTSI s Toestaan om activiteiten uit te voeren ten aanzien van crypto s met nadere toelichting over hoe hierbij aan de bestaande regels
voldaan kan \A orden

Consumenten Waarschu\A en dat crypto s niet gereguleerd zijn en dat hier risico s aan verbonden zijn maar niet \A aarschuvi en voor
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3 Nieuw risico gebaseerd regime

• Visie Crypto s het concept zijn een blijvend fenomeen wat toepassingen kent in de reele economic en uiteindelijk mainstream

geaccepteerd zal worden vergelijkbaar met het internet Ook hebben crypto s als technologic de potentie om een nuttige bijdrage te

leveren aan het functioneren van het financiele stelsel ondanks dat wellicht de huidige generatie crypto s nog onvoldoende

ont\A ikkeld is om deze functionaliteit te bieden Legitimeren van crypto s is gezien het bovenstaande niet een belangrijke over\A eging

om niet tot reguleren over te gaan

• Doel Het in goede banen leiden van de ontwikkeling van de crypto ICO markt hiermee de nuttige toepassingen van crypto s te

faciliteren

• Middel

• Een apart light regime voor alternatieve financieringsinstrumenten in de Wft gericht op transparantie rapportage en AMLD

\A aaronder zowel cro\A dfunding als ICO s vallen

• Nieuw e type dienstverleners in de Wft opnemen waarmee crypto activiteiten met significante risico s door selectieve toepassing

van de Wft gericht op deze belangrijkste risico s proportioneel gereguleerd worden

• OTSI s worden vrijgelaten om tot een zekere mate activiteiten uit te voeren ten aanzien van crypto s en zullen aparte

vergunningen nodig hebben voor bepaalde crypto activiteiten

• Gevolg Door regulering kunnen schadelijke diensten en producten niet meer aangeboden worden terwiji gedegen partijen de kans

krijgen om hun crypto dienstverlening verder te ontwikkelen in lijn met de vereisten De betrokkenheid van OTSI s bij crypto
activiteiten zal toenemen De crypto markt zal zich verder ontwikkelen en opschalen van regulering naarmate de markt volwassen

wordt is wellicht nodig
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3 Nieuw risico gebaseerd regime activiteiten die worden gereguleerd

Non native crypto s ICO s [Native crypto s Bitcoin ed ]Activiteit

Kapitaal ophalen

Crypto s uitgeven indusief middels een ICO die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren Nieuw light regime in de Wft voor alternatieve

van een blockchain netwerk non native crypto s en die de functie van een effect vervullen financieringsinstrumenten waar ICO s en crowdfunding onder valt

gericht op AMLD transparantie bij urtgifte en

rapportageverplichtingen

Niet van toepassing

IlHandelen en wisselen

Een multilaterale handel of wisselfaciliteit voor crypto s opereren WFT veraunninH gedrag nieuwe categorie dienstverlening in

Wft

WFT vergunnina tintegriteitl nieuwe categorie dienstverlening in Idem

Wft

WFT vergunninH tAMLDl nieuwe categorie dienstverlening in Wft Idem

Idem

Crypto s voor eigen rekening handelen of wisselen

Crypto conversie diensten aanbieden voor contanten

Bewaren

Flet aanbieden van cryptobewaardiensten Wft vergunnina bedriifsvoerinal nieuwe categorie dienstverlening Idem

in Wft

Wft verHunninH bedriifsvoerinHl nieuwe categorie dienstverlening Idem

in Wft

Aanbieden fiatgeld bewaardiensten voor handel in crypto s

Betalen

Betaaltransacties in crypto s voor een derde uitvoeren zonder conversie naar fiat geld WFT vergunnina Hedraa classificatie als betaaldienstverlener in

de Wft

WFT vergunninH Hedrag classificatie als betaaldienstverlener in

de Wft

WFT vergunnina Hedraa classificatie als betaaldienstverlener in

Idem

Betalingen in crypto s uitvoeren met conversie van of naar fiatgeld Idem

Betalingstransacties uitvoeren waarbij crypto s als transportmiddel worden gebruikt voor

fiat geld

Idem

de Wft
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3 Nieuw risico gebaseerd regime overige activiteiten en houding

Niet gereguleerde activiteiten

•
creeren en onderhouden native crypto s fBitcoin ed

• Gebrek aan aanspreekbare uitgevende partij in veel gevallen maakt bet lastig om effectief regels op te leggen Regels opieggen
aan partijen die wel aanspreekbaar zijn zou een ongelijk speelveld creeren

P2P bulletinboards

• risico s zijn bij deze activiteit zijn te beperkt om hiervoor een vergunningsstelsel in te richten

walletinformatiediensten

• Risico s zijn bij deze activiteit zijn te beperkt om hiervoor een vergunningsstelsel in te richten

adviseren ten aanzien van crypto s

• Bestaande consumentenwetgeving is effectief genoeg om de grootste misstanden aan te pakken
functioneel gebruik

• Risico s zijn bij deze activiteit zijn te beperkt om hiervoor een vergunningsstelsel in te richten Reguleren kan het gebruik van

gewenste DLT toepassingen beperken

Reeds gereguleerde activiteiten los van mogelijke classificatie als effect

• afgeleide producten crypto als underlying
• verzekeren crypto als verzekerd goed
• lenen crypto lening als exposure

OTSI s Toestaan om activiteiten uit te voeren ten aanzien van crypto s met nadere toelichting over hoe hierbij aan de bestaande regels
voldaan kan worden Sommige activiteiten vereisen een aparte vergunning

Consumenten Aangeven welke aspecten van de crypto markt niet gereguleerd zijn en dat hier risico s aan verbonden kunnen zijn
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4 Strikte toepassing bestaand kader

• Visie Crypto s het concept hebben een blijvende impact op het financiele stelsel Uiteindelijk worden crypto s zonder regulering
mainstream en breed geadopteerd in de maatschappij ook omdat zij uiteindelijk concrete toepassingen kennen in de reele economie

en worden gezien als aparte beleggingscategorie Niettemin is de impact op het financiele stelsel schadelijk omdat geen intrinsieke

waardebepaling mogelijk is en mede daardoor crypto s een speelbal blijven van speculanten of omdat het gebruik van crypto s voor

criminele doeleinden uiteindelijke de voordelen overschaduwt

• Doel De crypto markt zo klein mogelijk houden en zoveel mogelijk afschermen van de financiele en retailmarkt consumenten en

beleggers

• Middel

• Maximale regulering omdat een geheel verbod theoretisch mogelijk is maar niet realistisch geacht wordt Dit manifesteert zich

door

• een zo breed mogelijke interpretatie van begrip effect onder Wft Howey test uit de VS } waardoor het bestaande EU

framework voor effecten integraal van toepassing wordt op vrijwel alle non native tokens ICO s
^

• Bestaande integriteitsverplichtingen voor OTSI s onder de Wft zo strikt te interpreteren dat het de facto OTSI s verbiedt

om zich direct of indirect met crypto s in te laten waarbij sprake is van anonimiteit afwerende houding toezichthouders}
• AMLD registratie wanneer verplicht onder de AMLD5 om te voorkomen dat crypto s gelegitimeerd worden en OTSI s niet

de poortwachtersfunctie kunnen vervullen

• Gevolg Regels zijn te strikt en specifiek om aan te kunnen voldoen of alleen zeer professionele partijen kunnen voldoen aan de

zware eisen onder MiFID Samen met het de facto verbod voor OTSI s wordt hiermee de markt zo klein mogelijk gehouden Wanneer

echter blijkt dat veel spelers wel aan de zware regels kunnen voldoen is de legitimering door zware regulering niet terugte draaien

De Howey test vereist het volgende i It is an investment of money ii there is an expectation of profits from the investment iii the investment of money is in a common enterprise and iv any profit comes from the

efforts of a promoter or third party

Dit bekent verplichtingen volgend uit SFTR CD MAR MiFID MiFIR PD PR EMIR voor derivaten UCITS AIFMD AMLD5 CRD IV CRR SSR Richtlijn beleggerscompensatiestelsels 97 9 EC CSDR SFD etc
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1

4 Strikte toepassing bestaand kader activiteiten die worden gereguleerd

Non native crypto s ICO s [Native crypto s Bitcoin ed ]Activiteit

^pitaal ophalen

Crypto s urtgeverij inclusief middels een ICO die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren Volledig EU framework voor effecten van toepassing verklaren door Geen specifiek regelgevend kader van toe passing
van een blockchain netwerk non native crypto s en die de functie van een effect vervullen brede interpretatie van definitie effect Hotwey test indien nodig

middels een aanpassing in de Wft definitie Dit omvat vrij\wel alle

ICO s

iHandelen en wisselen

Een multilaterale handel of wisselfaciliteit voor crypto s opereren Bij classificatie a Is effect reeds gereguleerd onder effectenrecht als AMED reHistratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

beleggingsonderneming

Bij classificatie als effect reeds gereguleerd onder effectenrecht als AMED reHistratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

beleggingsonderneming

Verbieden

Crypto s voor eigen rekening handelen of wisselen

Crypto conversie diensten aanbieden voor contanten dem

Bewaren

Het aanbieden van cryptobewaardiensten Bij classificatie als effect reeds gereguleerd onder effectenrecht

voor custodian diensten

Bij classificatie als effect reeds gereguleerd onder effectenrecht als Geen specifiek regelgevend kader van toepassing

beleggingsonderneming

AMED reHistratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

Aanbieden fiatgeld bewaardiensten voor handel in crypto s

Adviseren

Analyses publliceren ten aanzien van crypto s Bij classificatie als effect reeds gereguleerd onder effectenrecht

voor aanverwante diensten

Bij classificatie als effect reeds gereguleerd onder effectenrecht

voor aanverwante diensten

Geen specifiek regelgevend kader van toe passing

Persoonlijk advies geven over crypto s Geen specifiek regelgevend kader van toe passing

3Betalen

Betalingen in crypto s uitvoeren met conversie van of naar fiatgeld

Betalingstransacties uitvoeren waarbij crypto s als transportmiddel worden gebruikt voor

fiat geld

AMED registratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

AMED registratie nieuwe registratiecategorie in de Wwft

Idem

Idem
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4 Strikte toepassing bestaand kader overige activiteiten en houding

Niet gereguleerde activiteiten

•
creeren en onderhouden native crypto s Bitcoin ed

• Gebrek aan aanspreekbare uitgevende partij in veel gevallen maakt bet lastig om effectief regels op te leggen Regels opieggen
aan partijen die wel aanspreekbaar zijn zou een ongelijk speelveld creeren

• betalingsdiensten
•

Legitimeert crypto teveel als middel voor waarde verplaatsing zoals geld
• P2P bulletinboards

•

Impact van regulering op ontmoediging is te klein

• vtfalletinformatiediensten

• Impact van regulering op ontmoediging is te klein

• functioneel gebruik
•

Impact van regulering op ontmoediging is te klein

Reeds gereguleerde activiteiten los van mogelijke classificatie van crypto s als effect

• afgeleide producten crypto als underlying
• verzekeren crypto als verzekerd goed
• lenen crypto lening als exposure

OTSI s Streng toezicht op eventuele interactie met crypto s om financiele sector af te schermen OTSI s mogen alleen crypto activiteiten

uitvoeren als ze aan een zeer strenge uitleg van de integriteitseisen kunnen voldoen wat neer komt op een de facto verbod

Consumenten Waarschuwen voor de risico s van crypto s en ontmoedigen om zich hiermee in te laten
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Voor en nadelen van de vier visies

Minimale regulering en afwerend optie 1 Minimale regulering en accommoderend

optie 2

Nieuw risico gebaseerd regime

[optie 3

Strikte toepassing bestaand kader

optie 4

Criteria minister^^^^B
Hiaten in consumenten en

investeringsbescherming zijn waar nodig onverminderd groot

gedicht met proportionele maatregelen

Volledig gedicht voor crypto s onder MiFID

toezicht en overige crypto s worden zo

klein mogelijk gehouden

Geen nieuwe maatregelen risico s blijven Geen nieuwe maatregelen risico s blijven Beperkte eisen mitigeren belangri]kste
onverminderd groot risico s

Crypto s worden niet gelegitimeerd en bet Besmettingsrisico bestaat grote

financiele stelsel word passief

afgeschermd

Experimenten zijn alleen buiten financiele Experimenten binnen financiele sector zijn Ontwikkeling van crypto s wordt door

regulering gefaciliteerd

De integriteit van het financieel stelsel

blijft geborgd

Beperkte eisen mitigeren belangrijkste

afhankelijkheid van toepassing beleid door risico s maar besmettingsgevaar bestaat afgeschermd om integriteit te

wanneer maatregelen onvoldoende zijn beschermen

Markt wordt volledig gereguleerd of

OTSI s

De innovatieve techniek achter crypto s

blijft behouden

Markt wordt actief zo klein mogelijk

gehouden wat ontwikkeling van techniek

beperkt

sector mogelijk mogelijk

[•] [•] [•] [•]De reguleringsaanpak is bij voorkeur

internationaal

Overige overwegingen toezichthouders

Effect op toezicht capaciteit Minimaal alleen reactief toezicht Beperkt geen vergunningstelsel maar wel Zeer groot nieuw vergunningstelsei voor Groot zwaar regime voor kleine groep

proactieve houding tav OTSI s en AMLD nu nog ongereguleerde partijen

registraties

Circa 2 jaar wijzigingen in Wwft

professionele partijen

Circa 2 3 jaar wijzigingen in Wwft en Wft Circa 1 jaar voor MiFID en circa 2 jaar voor

wijzigingen in Wwft

Zeer sterk voor crypto s die aan eisen

voldoen minimaal voor overige crypto s

Groot legitimering kan niet teruggedraaid Zeer groot wanneer veel partijen kunnen

worden wanneer crypto s schadelijk zijn voldoen aan MiFID eisen is crypto als

schadelijk product volledig gelegitimeerd

Implementatietijd Circa 2 jaar wijzigingen in Wwft

Legitimering van crypto s Minimaal financiele sector reactief wordt Beperkt erkenning van nut experimenten Aanzienlijk crypto s worden erkent in

nieuw wettelijk regimeafgeschermd maar geen vergunningstelsel

Risico verkeerde inschatting visie Laag opschalen toezicht of wijzigen

houding blijft mogelijk maar mogelijk

reputatieschade door gebrek aan

ingrijpen

Laag weinig wetswijzigingen nodig alleen Laag weinig wetswijzigingen nodig alleen Aanzienlijke wetswijzigingen binnen de

AMLD registratie

Laag opschalen toezicht of wijzigen

houding blijft mogelijk maar mogelijk

reputatieschade door gebrek aan

ingrijpen

Juridische complexiteit Zeer groot retrospectieve toepassing en

onduidelijkheid over toepasbaarheid

regels

Wft nodigAMLD registratie
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Ha allemaal

Hierbij een korte recap van wat i«ij vanochtend hebben besproken

Crypto werkgroep DNB AFM zal waarschijnlijk optie 3 [nieuw risico gebaseerd regime] of optie 4 [strikte toepassing bestaand

kader] adviseren zie bijgevoegde Powerpointj Advies moet nog formeel worden vastgesteld doorde toezichthouders zal naar

verwachting pas in oktober zijn Beide opties zouden een stevig regime voor crypto s betekenen integriteit gedragstoezicht De

kans dat FATF verder gaat dan NL is daarmee klein

FATF Compromis We hebben bijgevoegd FATF document doorgenomen wraarin het FATF Secretariaat een eerste aanzet doet tot

bet Op basis van de ontvangen reacties van delegaties 13 in totaal] lijkt NL vrij alleen te staan we hebben dan ook met name

gekeken naar waar wij mee kunnen gaan in het voorgestelde compromis

Terminologie definitie NL kan leven met de term virtual currencies Lichte voorkeur voor assets maar geen dealbreaker

Voordeel van de term VC is dat deze al breed bekend is in de sector en ook in AMLD wordt gehanteerd Definitie van VC zoals in de

2015 Guidance is akkoord

ICO Vallen momenteel niet onder de VC definitie van de FATF NL vindt het belangrijk dat ook ICO s onder FATF AML CFT

verplichtingen komen te vallen FATF hanteert voor securities de definitie van IOSCO de Standardsetter voor securities IOSCO werkt

momenteel aan een nieuwe definitie waardoor mogelijk ook ICO s onder de definitie van securities komen NL kan zich vinden in het

voorstel van FATF om het proces bij IOSCO af te wachten wel aandringen dat FATF hierbij een vingeraan de pols houdt Indien ICO s

niet onder de nieuwe definitie komen te vallen moet FATF zelf een definitie opstellen

Financial Institution FI Designated Non Financial Bussines or Persons DNFBPs NL is de enige delegatie die een

voorkeur voor DNFBP uitsprak I „„

10 2 a

FI activities Zie FATF document Annex A pagina 21 Alle 13 delegaties kunnen zich vinden in opnemen activiteiten gericht op

exchange services 4 13 Meeste delegaties kunnen zich vinden in activiteiten gericht op wallet providers 10 11 Pit zijn
activiteiten die ook o g v AMLD5 moeten worden gereguleerd en conform inzet van NL

10 2 a

10 2 a

I h k v een compromis kan NLtoevoeging10 2 a

van 1 5 credit cards en 7 8 ICO s steunen

Toevoeging van 2 3 6 9 en 12 kan NL niet steunen omdat de gevolgen daarvan voor ons op dit moment niet te overzien zijn
Daarnaast is onze inschatting dat deze diensten op het moment nog niet worden aangeboden in VC dus dat regulering daarvan op

het moment ook niet noodzakelijk is

Virtual to virtual exchanges FATF stelt voor ook deze onder de FATF Aanbevelingen te brengen NL is daar geen voorstander

van Toezicht hierop is namelijk niet uitvoerbaar zou disproportioneel veel middelen vragen van toezichthouders met naar

verwachting weinig resultaat Virtual to virtual staat daarnaast ook los van het financiele systeem en kan daarom de integriteit
daarvan niet raken

Mixers tumblers enhanced anonymity currencies Eens met voorstel FATF deze niet onder de FATF aanbevelingen te brengen
maar als red flag aan te merken in Guidance

Dinsdag sluit ik met |l0 2 ^ aan bij de Crypto werkgroep van DNB AFM Ik zal bovenstaande inzet ook aan hun voorleggen voor

commentaar

Mocht er iets niet kloppen laat het weten Ik ben van plan bovenstaande maandag alvast te delen met de werkgroep

Met vrlendelijke groet

10 2 e

993166 00212



Afdeling Institutioneel beleid Betalingsverkeerr en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generate Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T | 10 2 e

10 2 6 ]@minfin nlE

http www riiksoverheid nl ministeries Fln

993166 00212



] Function eel Parket [1 iQ 2 e |@onn nl1

] FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

■^FM IBI

To 10 2 e

Cc 10 2 e

From

Sent Fri 8 17 2018 5 29 16 PM

Importance
Subject RE Ronde tafel cryptovaluta
MAIL RECEIVED Fri 8 17 2018 5 29 16 PM

10 2 e

Normal

10 2 eBeste

Ik gok dat mijn collega [
vakantie Wanneer is de volgende bijeenkomst Ik kan namelijk wel voor hem invallen maar mijn focus ligt meer op de Financial

Action Task Force die momenteel wel veel aandacht heeft voor crypto s

] zie cc daar het beste bij kan aansluiten Hij is echter vanaf vandaag twee weken op10 2 e

Wat me op het volgende brengt ik zag je vraag langs komen m b t onze crypto sessie op 30 augustus Mooi dat je daarbij kan

aansluiten Het idee is dat we daar de inzet van NL bespreken tijdens een speciale FATF bijeenkomst op 5 6 September in China Daar

moet de FATF knopen gaan doorhaken over hoe het AML CFT toezicht op crypto s eruit gaat zien Als het goed is heeft I io 2 e [je
daarover eerder al een mail doorgestuurd

We gaan daarnaast ook nog de afgelopen FATF bijeenkomst in juni nabespreken die gaat over veel meer dan alleen crypto s dus is

voorjou minder relevant om bij te zijn Dit zal het tweed e dee I van de bijeenkomst zijn Hiervoor sluit [
kan

|aan mits ze10 2 6

Groeten I0 2 e

{Functioneel Parket

Verzonden donderdag 16 augustus 2018 12 29

FM IBI

Onderwerp Ronde tafel cryptovaluta

10 2 6Van

10 2 6Aan

10 2 6Beste

Wellicht kan jij mij vender helpen met het volgende

Dit voorjaar heb Ik namens het OM een Informele ronde tafel opgezet over cryptovaluta Het korte uitgangspunt is dat we

over klassieke grenzen zullen moeten samenwerken om relevant te zijn op dit thema Bij de eerste sessie waren

cryptomensen aanwezig van ACM AFM AMLC BD DNB FlU FIOD OM FP We bespraken destijds dat we ook graag MinFin

en JenV zouden wiilen uitnodigen voor de vervoigsessies Kan jij mij vender helpen wie bij MinFin hierbij kan en wii

aansluiten Ben jij dat Meerdere coliega s zijn ook welkom

Met vriendelljke groet

10 2 6

10 2 6

Openbaar Ministerle

Functioneel Parket

Beleid en Strategie

IJdok 163 1013 MM Amsterdam

Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 6

991901 00214



tgom nl10 2 e

www om nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Netherlands Public Prosecution Service

991901 00214



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
FM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Visie AFM DNB op crypto s

MAIL RECEIVED Mon 8 20 2018 10 34 16 AM

10 2 0

Mon 8 20 2018 10 34 15 AM

Normal

Dank I 10 2 e | goed idee om bij te praten als je weer terug bent 10 2 e heeft een moment geprikt zag ik

Greet

I 10 2 9 I

FM IBI

Verzonden woensda^ 15 aii^ustus 2018 10 11

Aan

Van 10 2 0

FM IBI

Onderwerp Visie AFM DNB op crypto s

10 2 9 10 2 0 FMIBI

Ha [10 2 €| en | 10 2 e |

Bijgaand de vertrouwelijke eerste conceptvisie van AFM DNB op crypto s We hebben gisteren deze eerste versie besproken in de

crypto werkgroep en er gaat nog flink aan gesleuteld worden Maar zo krijgen jullie een eerste indruk over waar de discussie zich

been beweegt

4 10 2 6

temg zijn van vakantie want er is inmiddels ook een nieuw WOB verzoek binnengekomen alle communicatie vanuit en naar het

ministerie over Internationale regulering van crypto sj Sowieso kan ik je dan even up to speed brengen op het dossier

ik zie dat jij het crypto dossier onder je gaat nemen leuk Ik zal alvast een bijpraat inplannen wanneer we allebei weer

Groeten

I 10 2 0 [

993133 00215



I@dnb nl1 I 1Q 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nl1
10 2 e |@dnb nl [l io 2 e ^@dnb nl1 l ^0■2 e l@dnb nlt io 2 e I@dnb nl1 MO 2 6 l@dnb nl rio 2 e |@dnb nl1
10 2 e |@dnb nl ^ I0 2 e l@dnb nl1
io 2 e |@ dn b nril 10 2 e

1@dnb nlfTo 10 2 8 10 2 8

l@dnb nlj
I@dnb nl1 I |@dnb nl lT io 2 e |@dnb nl1

aftri nl ll 10 2 ^alm nl]

n@aft^ nl1 | 10 2 6 ^aftn nl i 10 2 6 |@afrn nl1

1 10 2 e ^i0 2 f 10 2 8 Tf FM IBI ir 10 2 e

J@dnb nl]10 2 8 10 2 8

]@afrn nl [10 2 8 10 2 8 10 2 8 @afm nl] | io 2 e

I@afm nl1
I02e 1@^b nl [| 102 9 I@dnb nl1 I iQ 2 e

@minfin nliri 10 2 6 @]o 2]¥1io 2 y|

10 2 810 2 8

@minfin nl]

^ 10 2 8 iHRVI IBnil 10 2 8 |@minlin nl1 |l0 2 6| [10 2 ^ j 10 2 8 | FM IBIIII l0 2 e

FM IBI [
From

Sent

Importance
Subject RE Internationale aanpak witwasrisico s m b t crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 8 20 2018 2 56 32 PM

Cc

10 2 8 @rriinfin nl1

] FM IBI10 2 8

Mon 8 20 2018 2 56 30 PM

Normal

FATF PDG[2018117 VC CA Hangzhou pdf

FATF PDGf2018118 VC CA Proposed amendments odf

Beste collega’s

In navolging op mijn eerdere mail heeft het FATF Secretariaat op basis van eerder ontvangen input een aanzet gegeven hoe

een compromis er uit kan zien dit is een nadere uitwerking van de vier vragen die ik jullie eerder stuurde Graag neem ik

morgen met jullie deze voorstellen door en hoor daarbij graag jullie commentaar op onderstaande inzet Aangezien het zeer

kort dag is voor Jullie om dit alles nog door te nemen zou ik met name in widen gaan op de appreciatie die ik samen met

heb opgesteld zie hieronder Eventuele andere opmerkingen die je na het lezen van

hijgevoegde stukkennog hebt kunje natuurlijk altijd later nog nasturen Alvast bedankt voor jullie blik

10 2 8 10 2 6 10 2 8en

Met vriendelijke groet en tot morgen

10 2 6

Appreciatie cr T to voorsteIlen FATF

FATF Compromis In bijgevoegde FATF documenten doet het FATF Secretariaat een eerste aanzet tot het vinden van een

compromis Op basis van de ontvangen reacties van delegaties 13 van de 37 lijkt NL vrij alleen te staan we hebben dan ook

met name gekeken naar waar wij mee kunnen gaan in het voorgestelde compromis

Terminologie deilnitie NL kan leven met de term ‘virtual currencies’ Lichte voorkeur voor ‘assets’ maar geen

dealbreaker Voordeel van de term VC is dat deze al breed bekend is in de sector en ook in AMLD wordt gehanteerd
Defmitie van VC zoals in de 2015 Guidance is akkoord zie p 17 Hanghzou document

ICO Vallen momenteel niet onder de VC definitie van de FATF NL vindt het belangrijk dat ook ICO’s onder FATF

AML CFT verplichtingen komen te vallen FATF hanteert voor securities de defmitie van IOSCO de Standardsetter voor

securities IOSCO werkt momenteel aan een nieuwe defmitie waardoor mogelijk ook ICO’s onder de defmitie van securities

komen NL kan zich vinden in het voorstel van FATF om het proces bij IOSCO afte wachten wel aandringen dat FATF

hierbij een vinger aan de pols houdt Indien ICO’s niet onder de nieuwe definitie komen te vallen moet FATF zelf een defmitie

opstellen

Financial Institution FI Designated Non Financial Bussines or Persons DNFBPs NL is de enige delegatie die een

hebben voorkeur voor FI Ook hier weer

geen dealbreaker Als tegemoetkoming aan de zorg dat dit VCs legitimeert stelt de FATF voor een Public Statement uit te

doen waarin wordt benadrukt dat VC niet hetzelfde is als fiat currency zie Annex C pag 27 Hanghzou document Dit lijkt
ons afdoende Voordeel van FI is dat alleen aanpassingen van de Glossary nodig is

voorkeur voor DNFBP uitsprak Andere EU lidstaten 10 2 a

FI activities Zie Hangzhou document Annex A pagina 21 Alle 13 delegaties kunnen zich vinden in opnemen activiteiten

gericht op exchange services 4 13 Meeste delegaties kunnen zich vinden in activiteiten gericht op wallet providers 10 11

Dit zijn activiteiten die ook o g v AMLD5 moeten worden gereguleerd en conform inzet van NL en| i0 2 a|Ook I0 2 a en i0 2 a

zetten laag in willen alleen 4 en 13

990391 00216



Daamaast willen aantal landen verder gaan o a

toevoeging van 1 5 credit cards en 7 8 ICO’s stemien

I h k v een compromis kanNL10 2 a

Toevoeging van2 3 6 9 en 12 kanNL niet stemien omdat de gevolgen daarvanvoor ons op dit moment niet te overzien

zijn Daamaast is onze inschatting dat deze diensten op het moment nog niet worden aangeboden in VC diis dat regulering
daarvan op het moment ook niet noodzakelijk is

Virtual to virtual exchanges FATF steltvoor ook deze onder de FAFF Aanbevelingen te brengen NL is daargeen
voorstander van Toezicht hierop is namelijk niet iiitvoerbaai zou disproportioneel veel middelen vragen van toezichthouders

met naar verwachting weinig resultaat Virtual to virtual staat daamaast ook los van het financiele systeem en kan daarom de

integriteit daarvan niet raken

Mixers tumblers enhanced anonyniity currencies Fens met voorstel FATF deze niet onder de FATF aanbevelingen te

brengen maar als ‘red flag’ aan te merken in Guidance

Aanpassing van R 10 R 15 en R 16 Zie Proposed amendments document Eens met het voorstel van de FATF om deze

aanbevelingen niet aan te passen en in plaats daarvan eventuele verduidelijking te geven in Guidance

] FM IBI [
Sent donderdag 9 augustus 2018 14 55

^^VM MB r

n TB BBT

THI_TTI io 2 e I@dnb nl

^BVM_BVB 4
@dnb nl

10 2 e 10 2 6 @minfin nl1From

10 2 6 @dnb nl BVM BVB

_

TB FOB | ’0 2 e |@dnb nl | 10 2 e

10 2 6 @dnb nl10 2 610 2 6

10 2 e lo z e

10 2 e THI FCM @dnb nl10 2 6
10 2 6 10 2 6

@dnb nl

IfTHITTI
Safin nl

fg mintin nl | 1Q 2 6

TB VZK10 2 6 10 2 610 2 e

Sdnb nl Safm nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Safm nl [Safm nl Safm nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 [3^0 2 ^ |io 2 6| FMABIJ ^o 2 ^ jio 2 6| FM IBp
[THI TTI r^

10 2 6 l S4ninFin nl

{Sdnb nl | 10 2 6

10 2 6

FMTBI 1 10 2 6 | Sminfm nl

FP Amsterdam

Som nl

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 Functioneel Parket10 2 610 2 6 Som nl |

jD DRC FO [ 10 2 e | Sminveni nl

FMTBI 10 2 6 Sminfin nl |
10 2 6 10 2 610 2 6

Safm nl 10 2 610 2 6 10 2 6

| Spolitie m ]

Sminveni nl

[Spolitie nl @minvenj nl10 2 6 10 2 6 10 2 6TUTZTe

10 2 S

] FMTBI10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 Sminfin nl THI_TTICc 10 2 6

10 2 6 |[Sdnb nl

Subject Internationale aanpak witwasrisico s m b t crypto s [Decrypted using DNB TLS]

Beste collega s

Sommige van jullie kennen mij al andere nog niet allereest dus een korte introductie Ik werk bij het ministerie van Financien en

bereid daar de Nederlandse inzet voor bij de Financial Action Task Force FATF de Internationale standaardzetter op het tegengaan
van witwassen en terrorisme financiering Begin September komt de FATF in een speciale sessie bijeen om een besluit te nemen over

hoe om te aaan met de witwas en TF risico s m b t crypto s Aan deze sessie zullen namens NL deelnemenl

f| 10 2 6
■ ■

U 10 2 e n10 2 6

FATF en DNB10 2 6

Graag stem ik met jullie de NLse inzet hiervoor af In het kort komt het erop neer dat de FATF dienstverlening rondom crypto s onder

het bereik van de FATF Standaarden wil brengen de hamvraag is alleen wat moeten we daar precies onder verstaan

Om de discussie te stroomlijnen heeft de FATF vier vragen opgesteld \A^aarop ik alvast een antwoord heb geformuleerd zie

bijgevoegd Graag hoorik jullie op of aanmerkingen hierbij Hebben we bijvoorbeeld de Internationale risico s m b t crypto s

hiermee voldoende gedekt Kunnen wij als NL dit waarmaken m a w kunnen wij volgens deze nieuwe Standaard opereren Heb ik

nog wat over het hoofd gezien Moeten we ambitieuzer zijn of juist voorzichtiger

Schroom niet om je input te leveren Het beloven pittige onderhandelingen te worden en alle input die jullie kunnen leveren helpen
om zo goed mogelijk bij te dragen aan de discussie10 2 6 2 6

10 2 6 [i0 2 6|| 10 2 6 Ipegreep ik dat op 14 augustus de Werkgroep Crypto s weer bijeenkomt Graag zou ik

daarbij aansluiten om nader kennis met jullie te maken en eventueel onderstaande inzet door te spreken Ik hoor graag of jullie daar

een mogelijkheid toe zien

990391 00216



Met vriendelijke greet

10 2 e

Afdeling Institutioneel belaid Betalingsverkeer en Integriteit IBI

Directie Finandele Markten

General e Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Hsag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 eT

10 2 6 1 a minfin nlE

http www riiksoverheid nl ministeries Fin

1 WHICH ACTIVITIES SHOULD BE INCLUDED IN THE SCOPE OF THE STANDARDS Risks S policy considerations for

including excluding specific activities

2 HOW SHOULD VIRTUAL CURRENCIES CRYPTO ASSETS BE REGULATED As financial institutions or as DNFBPs Supervised or

monitored

3 HOW SHOULD THE FATF RECOMMENDATIONS BE UPDATED Are changes needed to R IO R ll R 15 or others

4 TERMINOLOGY AND PUBLIC PRESENTATION

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het beririit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddSe the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afeender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

990391 00216



I FM IBDH I0 2 e |@mintin nn
1 FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

Functioneel Parket

To 10 2 e

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Ronde tafel cryptovaluta
MAIL RECEIVED Tue 8 21 2018 10 13 48 AM

10 2 6

Tue”S7ZT 2DT8TCrTl3 44 AM

Normal

10 2 6

De ronde tafel staat gepland op 11 September van 10 tot 12 30 inclusief lunch Fijn als jullie kunnen aansluiten Als jullie
samen kunnen en willen komen is dat natuurlijk ook prima Zoals het er nu naar uitziet gaan we het dan hebben over de

thema’s Privacycoins {crypto’s waarvan de transactiegeschiedenis nietmeerte herleiden is hierop starten we een project met

JenV en TNO en de cryptoATM’s

Ik ga de stukken voor donderdag a s bestuderen

Groet

10 2 e

FM IBI I
Verzonden vriidag 17 augustus 2018 17 29

Aan

CC

Onderwerp RE Ronde tafel cryptovaluta

Van 10 2 6 10 2 6 @min fin nl]

Functioneel Parket

] FM IBI

10 2 6

10 2 6

Bestf 10 2 6

Ik gok dat mijn collega [
volgende bijeenkomst Ik kan namelijk wel voor hem invallen maar mijn focus ligt meer op de Financial Action Task Force die momenteei wel veel

aandacht heeft voor crypto’s

] zie cc daar het beste bij kan aansiuiten Hi] is echter vanafvandaag twee weken op vakantie Wanneer is de10 2 6

Wat me op het volgende brengt ik zag je vraag langs komen m b t onze crypto sessie op 30 augustus Mooi dat je daarbij kan aansluiten Het idee is dat

we daar de inzet van NL bespreken tijdens een speciaie FATF bijeenkoms
hoe het AML CFT toezicht op crypto’s eruit gaatzien Ais het goed is heeft 10 2 e je daarover eerder al een mail doorgestuurd

nn September in China Daarmoetde FATF knopen gaan doorhaken over

We gaan daamaast ook nog de afgeiopen FATF bijeenkomst in juni nabespreken die gaat over veel meer dan alleen crypto’s dus is voor jou minder

relevant om bij te zijn Ditzal hettweede deel van de bijeenkomstzijn Hiervoor siult] io 2 e aan mits ze kan

Groeten 10 2 e

Functioneel Parket

Verzonden donderdag 16 augustus 2018 12 29

fFM IBI

Onderwerp Ronde tafel cryptovaluta

Van 10 2 6

Aan 10 2 6

10 2 6Beste

Wellicht kan jij mij verder helpen met het volgende

Dit voorjaar heb ik namens het OM een informele ronde tafel opgezet over cryptovaluta Het korte uitgangspunt is

dat we over klassieke grenzen zullen moeten samenwerken om relevant te zijn op dit thema Bij de eerste sessie

waren cryptomensen aanwezig van ACM AFM AMLC BD DNB FID FIOD OM FP We bespraken destijds dat

we ook graag MinFin en JenV zouden willen uitnodigen voor de vervoigsessies Kan jij mij verder helpen wie bij
MinFin hierbij kan en wil aansluiten Ben jij dat Meerdere collega’s zijn ook welkom

Met vriendelijke groet

10 2 6

r 10 2 6

991894 00217



Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie

IJdok 163 1013 MM Amsterdam

Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 6

@om nl10 2 6

www om nl

Dit bericht kan infonnatie bevatten die met voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Netherlands Public Prosecution Service

Dit benefit kan rnformatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusiareiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te mefden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddetethe

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmissian cf messages

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Netherlands Public Prosecution Service

991894 00217



lUFM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1
^nfFM IBDH io^ e I@minfin nl1

1Q 2 e I | FM IBI

To 10 2 0

Cc 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance
Subject ter info crypto s FW G20 juli
MAIL RECEIVED Mon 8 27 2018 3 16 33 PM

Mon 8 27 2018 3 16 32 PM

Normal

Verslag G20 Finance Ministers and Central bank Governors Meeting docx

Verslag G20 Deputies meeting 19 20 iuli docx

Ha 10 2 0 [

Alweer van een paar weken terug maar misschien vind je het nog handig om deze verslagen te hebben van de G20 bijeenkomsten
van eind juli waar o a ook over cryptos is gesproken Geeft een beetje weer hoe andere landen er tegenaan kijken hoewel erg high
level allemaal

Ik wijs ook op de volgende opmerking van de EC wreet niet precies hoe en wat misschien is dit de informele Ecofin maar kan dus

zijn dat er binnenkort iets over crypto s aan zit te komen voor de minister

I0 2 a

Groeten 10 2 0 r

{BFB IEFI

Verzonden donderdag 26 juli 2018 16 38

BFB Medewerkers lEFI

10 2 0 FM IBI 10 2 6 10 2 0 ^{FM IBI

| AFP BELEID

^BFB EKI

Van 10 2 0

10 2 0 {FM FS L

_

FM FS

10 2 0 FM FS 10 2 6

{AFP BELEID | 10 2 6

Aan 10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 0

]bFB EU ^^BFB EKI BFB EU 10 2 010 2 6 10 2 0CUT 10 2 0

10 2 6 I FM FS

Onderwerp RE G20 juli

10 2 6 AL GT

Beste collega s

In navolging op de terugkoppeling hieronder zoals beloofd bijgaand de type outs van de G20 vergaderingen Mocht je vragen hebben

of meer iwillen weten laat het me weten

Groet

I 10 2 0 I

|bfb iefi

Verzonden maandag 23 juli 2018 01 03

1 BFB ^ 10 2 e

aminfin nl

Van 10 2 0

10 2 010 2 6 @minfin nl Medewerkers lEFI @minfin nlAan 10 2 6

FM FS 10 2 6 10 2 6 FM FS ^ 10 2 0 |@minfin nl [
g minfin nl |

I FM IBI

] FM FS

10 2 6

1 10 2 6 |@minfin nl 10 2 6 no 2 ^ 10 2 0 n FM IBI

| AFP BELEID |l0 2 6 |@minfin nl

10 2 6 10 2 0

10 2 0 |AFP BELEID@minfin nl

Sminfin nl

10 2 6 10 2 6

10 2 0

10 2 0 BFB EKI 10 2 a |@minfin nl

BFB EU ^ 10 2 0 ]@minfin nl

BFB EKI

BFB EU 1 10 2 6 |@minfin nl p
1 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp G20 juli

10 2 010 2 0 @minfin nl 10 2 0CC

10 2 6 FM FS10 2 6

Beste collega’s

Op donderdag envrijdag vond de g20 deputies bijeenkomst plaats die rustig en kakn zijn verlopen Duidelijk merkbaar dat na

de spanningen van de meeting in maart op handel en belastingen er door de Argentijnen en grote landen veel is gedaan achter

de schermen Vergadering was daardoor vrij mat zie hieronder de hoogtepunten uit de sessies Type outs zullen later volgen
Naast de veigaderingen ook twee prettige bilaterale gesprekken tussen de de deputy van Saoedi Arable diens plv10 2 0
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en Japan in het kader van de lobby voor G20 deekiame in 2019 en 2020 Verslag van de hoogtepunten van de ministeriele die

verliep langs de zelfde lijnen type outs volgen snel

Groet

10 2 e

10 2 a
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~fM IBI [l 10 2 6 I@mintin nl1

1r FM IBI [1 i0 2e T@minfin nl1
1Q 2 e I ^Q 2 4 I 1Q 2 e RfM IBD

Thur 8 30 2018 3 05 31 PM

Normal

To 10 2 e

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject mandaat crypto s RE Opzet notitie|i0 2 6|2 0

MAIL RECEIVED Thur 8 30 2018 3 05 00 PW

Opzet notitie lO z e docx

Ha

Veel dank

10 2 e
Zojuist ben ik toch even kort bij
been gaat Opgemerkt dat wij constructieve grondhouding zullen uitstralen maar dat vie twijfels hebben bij de benadering om alles

en iedereen te reguleren als financiele instelling mn vanwege de handhaafbaarheid administratieve lasten en risico op

schijnzekerheid

binnengelopen Zonder de techniek in te duiken even kort gesproken over de richting die het

10 2 6
deelde die twijfels Dus ze was het eens met plaatsen van kanttekeningen daarbij en dat proportionele benadering belangrijk is

Wei uiteraard constructief framen dus de kunst is dat op een positieve manier te brengen

Ik vertelde dat wij idealiter de VC spelens reguleren als DNFBPs maar dat we dat ws niet binnenhalen dus dat we mogelijk ergens

in het midden uitkomen soort beperkte Rj

Ik zei| 10 2 6|dat we dit 00k nog op papier hebben maar was niet meer nodig mijn excuses de notitie hoeft dus niet meer door voor

mijzelf is het zeker een nuttig stuk hoor dus niet voor nietsl]

Groeten

10 2 6 I

TM IBI

Verzonden donderdag 30 augustus 2018 13 37

Aan

CC

Onderwerp RE Opzet notitid io 2 e

10 2 6Van

FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 FMdBI

Ho I 10 2 6

Voeg jij jouw toevoegingen nog toe en zet je hem dan in digidoc

Groeten 10 2 6

FM IBI

Verzonden donderdag 30 augustus 2018 13 36

FM IBI

Van 10 2 6

@minfin nl10 2 6Aan

Onderwerp RE Opzet notitie

10 2 6

10 2 6

Hoi 10 2 6 prima stuk zo Stuur m maar door in digidoc

10 2 6Vani FM IBI

Verzonden donderdag 30 augustus 2018 09 32

^ FM IBI 10 2 6^@minfln nl FM IBIAan 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @niinfin nl

10 2 6 FM IBI 1 |@minfin nlCC

Onderwerp Opzet notitie 10 2 6

Hoi allemaal

Hierbij een iet wat aangepaste notitie naar aanleiding van | 10 2 6 zijn opmerkingen

985936 00219



Groeten io 2 e

985936 00219



Aanleiding

• Van 5 tot 6 September vindt er een speciaal ingelaste bijeenkomst plaats van de FATF om te

bepalen hoe virtual currencies crypto assets VC CAJ onderde FATF Standards gebracht
moeten worden

• De NLse positie t a v VC CA is nog in ontwikkeling Naar verwachting zullen DNB en AFM pas

op 1 oktober hun advies aan de minister aanbieden

Gevraagd besluit

Instemmen met onderstaande inzet

Kern

NL is groot voorstander van een internationale aanpak Flet staat buiten kijf dat VC CA een

groot risico vormen op ML en TF en dat VC CA service providers onder de FATF Standards

gebracht moeten worden

NL wil daarbij inzetten op minimumharmonisatie gelijk aan wat de AMLD nu voorschrijft dus

AML CFT regels van toepassing verklaren op VC CA exchangers en wallet providers Andere

VC CA activiteiten hebben naaronze mening nog geen raakviak met het financiele systeem en

hoeven dan ook nog niet onder de FATF Standards gebracht te worden

en jO a ^tellen eenzelfde soort benadering voor

Een meerderheid van landen

10 2 a

wil echter verder gaan en ook

andere activiteiten onderbrengen met name Initial Coin Offerings ICO s en VC CA credit

cards en ATMs Van andere FATF leden is hun positie nog niet bekend

Met het oog op een compromis is NL bereid de toevoeging van VC CA credit cards en ATMs te

accepteren Er zijn namelijk voldoende aanwijzingen dat hier grote ML TF risico s aan kleven

echter is nog niet duidelijk of deze activiteiten ook onder de AMLD vallen

ICO s moeten op advies van de AFM voorlopig buiten de FATF Standards blijven om zo

innovatie hierin niet onnodig te beperken Wederom is het ook nog onduidelijk of ICO s

onder de AMLD vallen

Twee activiteiten moeten volgens NL absoluut niet onder de FATF Standards gebracht worden

en gelden als red line

o Virtual to virtual VC CA exchangers toezicht hierop is onuitvoerbaar en virtual to

virtual raakt het financiele systeem niet [
o Mixers Tumblers Anonymity enhanced VC CA toezicht hierop is onuitvoerbaar Deze

activiteiten zouden juistals risico indicator voor ML TF moeten worden aangemerkt
Alleen I0 2 ^il ditopnemen

Wat betreft de te gebruiken term VC of CA daarin is NL neutraal Van belang is dat de definitie

duidelijk stelt dat VC CA geen geld is Daarom lichte voorkeur voor CA maar ook de term VC

is werkbaar

10 2 a

jwillen dit wel opnemen10 2 a

NL zou het liefst een niet financiele benadering van VC CA zien in FATF echter NL staat daarin

alleen Met het oog op een compromis moet NL deze wens naar verwachting laten gaan

Toelichting

De ambitie was om in juni overeenstemming hierop te bereiken binnen FATF Dit is echter niet

gelukt De druk is nu hoog om tijdens de volgende Plenaire bijeenkomst in oktober een besluit

te nemen deze sessie in September dient als voorbereiding daar op

Namens NL zullen I 10 2 g 10 2 e [en 10 2 e DNB deelnemen
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1UEM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
FM IBI

To 10 2 e

From

Sent Mon y 3 2U1B PM

Importance

Subject FATF inzet final version

MAIL RECEIVED Mon 9 3 2018 2 38 27 PM

10 2 e

Normal

FATF Crypto Inzet NL 2 0 docx

Ha 10 2 L

Bij deze de laatste versie van de inzet

Groeten I0 2 e

FM IBI

Verzonden donderdag 30 au^ustus 2018 18 01

Aan

Van 10 2 e

@dnb nr

10 2 e

@om nl

10 2 6

@om nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@politie nl

_@dnb nl’

FM IBI

Onderwerp RE Bevestiging RE Vergadering plannen

@alm nl

@om nl’

@minvenj nr @minvenj nr10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6CC

Hoi allemaal

Hierbij nog een korte terugkoppeling van de vergadering vandaag

De NLse inzet t a v crypto s is voor iedereen akkoord NL \Afil zich constructief opstellen en een positief grondhouding uitstralen

maar zal haar twijfels t a v van sommige voorstellen wel ter tafel brengen Algemene gevoel aan tafel is dat FATF wel heel snel wil op

dit onderwerp maar het zal lastig zijn om daar nog lets tegen te doen

Paar kleine aanpassingen gedaan aan de eerdere versie van de NLse inzet zie bijgevoegd om zo een paar technische punten
vender toe te lichten namelijk onderscheid custodian non custodian wallet provider en R 26

Groeten 10 2 6
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Opening remarks

First of all we would prefer to do the discussion the other way around as suggested in the FATF paper

Thus first address the questions raised in part 3 and from thereon work towards part 2 and 1 By

starting with the definition of VC CA we get a better picture of what is the most sensible approach

going forward i e should we include VC CA activities as Financial Institutions in the Standards or as

DNFBP or even a third way accommodating both views

We believe that everyone present in this room agrees on what the outcome of our discussion today

should be namely that VC CA activities should be regulated for AML CFT risks This would require them

to conduct CDD keep records and report suspicious transactions There is no doubt among us that

VC CA present a high ML TF risk which requires an international approach in order to prevent regulatory

arbitrage However the point where our views differ and which is blurring our discussions is on how

we view VC CA and what their place is within the financial system We would therefore prefer to start

our discussion today with coming to a shared vision on what VC CA are and what their place is in the

financial system

In order to come to a shared view on what VC CA are we believe we should first find an answer on the

following questions

Are VC CA a currency or an asset good

Are activities related to VC CA financial or non financial

Are VC CA providers part of the financial system or not

In our view VC CA are a good We view them as a good which can be used to transfer value like gold or

precious stones Therefore activities related to VC CA are in our view non financial in nature and hence

VC CA providers should be viewed as falling outside of the financial system

Due to the high risk for ML and TF associated to VC CA we should strengthen the integrity of the

financial system by designating VC CA providers as DNFBPs In particular persons and businesses

providing exchange services between VC CA and fiat currencies and wallet services should be included

in the Standards as DNFBP

Part 1 Which activities should be included in the scope of the Standards

A Should all or some of the activities listed in the definition of financial institutions be

included In the scope of the Standards

1 Option 1 All 13 activities operations under the definition of Financial Institutions

2 Option 2 Some of the activities operations under the definition of Financial

Institutions Items 1 4 7 8 11 and 13 only

The Netherlands prefers none of the two options above but would rather include certain activities

related to VC CA as a DNFBP activity in the Standards The activities to be included as DNFBP should be

exchange services between VC CA and fiat currencies and wallet providers

Another option that we could support is the suggestion from Belgium namely to add a footnote that

reads as follows
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« For the purpose of the application of the FAFF Recommendations any natural or legal person

who conducts as a business any of the asterisked activities or operations above in reiation to

[virtuol][crypto] [assets][token][vo ue} is treated equally to a financial institution »

The activities to receive an asterisk should be 4 10 11 and 13 For the sake of compromise we could

accept adding 1 and 5 as well All the other activities should not be included

B Should Initial Coin Offerings ICOs be included

We agree with the approach suggested in the paper namely to await the new definition of IOSCO on the

scope of securities without requiring changes by the FATF Naturally if IOSCO defines certain ICO s as

securities these ICO s should be regulated as securities as described in the Standards

C Should virtual virtual exchanges be included as well os fiat virtual exchanges

No This is a red line Virtual to virtual exchanges have no connection to the financial system and

therefore no way to affect the integrity of the financial system Furthermore it would be nearly

impossible for supervisors to adequately supervise virtual to virtual exchanges Including virtual to

virtual exchanges would therefore waste a huge deal of resources from supervisors without providing

any significant impact in terms of strengthening the integrity of the financial system

D Should Wallet Providers include only custodial or also non custodian services

No strong preference we can accept either way There appear to be no strong argument for treating

custodial and non custodian services differently [ 10 2 a

10 2 a

Note AMLD5 only mentions custodian wallet providers which are defined as an entity that provides

services to safeguard private cryptographic keys on behalf of its customers to hold store and transfer

virtual currencies

The FATF paper does not give a definition of non custodian wallet providers but does provide some

examples namely Providers do not keep customers keys for non custodian wallets Some of the

examples are web wallets where customers keys are stored in browser hardware wallets where the

keys are stored in a device such as hard drive mobile wallets where the keys are installed on

smartphone or a tablet desktop wallets are installed directly on a computer and the keys are stored on

a computer paper wallets where the keys can be printed on paper and the virtual currency crypto-

assets is stored offline

On a first reading it does not appear that the AMID definition has the intention to exclude the kind of

wallet services described by the FATF

E Should activities involving mixers and tumblers be included in the scope of the Standards

No This is a red line We agree with the approach suggested in the paper to address these activities in

guidance and refer to them as a risk factor or a red flag indicator The same approach should be

adopted with respect to enhanced anonymity VC CA

F Should the applicability of other defined terms “funds funds and other assets money

and value transfer service and property to virtual currencies crypto assets be clarified
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No Agree with the approach suggested in the paperto update the Guidance to explain that he scope of

electronic or digital and other stores of value also include VC CA

Part 2 How Should virtual currencies crypto assets be regulated

Should VC CA be subject to supervision or monitoring

A As financial institutions i e overseen by a supervisor

B As DNFBPs i e overseen by a supervisor or a SBB}

C Through a different or hybridform of oversight

D Should VC CA be subject to a licensing or a registration requirement

VC CA activities should be supervised as a DNFBP and subject to a registration requirement leaving

Jurisdiction free to apply a licensing regime in they consider this is merited by the risks Guidance on risk

based supervision and other issues such as how to conduct CDD should be developed

Important point R 26 states that for FI subject to the Core Principles the regulatory and supervisory

measures that apply for prudential purposes and which are also relevant to ML and TF should apply in

a similar manner for AML CFT purposes
’

As it is impossible at the moment to oversee what

consequences this would have VC CA service providers should be regarded as non Core Principle FI as

is also suggested by the FATF Secretariat {see para 49 of the FATF paper Nevertheless this is a red

line

Part 3 Terminology and public presentation

A What term should the FATF use when referring to virtual currencies crypto assets

The Netherlands is ambivalent about what term is used to describe the phenomenon of VC CA however

it should be clear form the definition that it is good and not a currency for the following reasons

While VC CA can potentially be used as a means of exchange there most common usage is as

an investment opportunity A recent study from the Dutch Financial Supervisor AFM shows

that the main motivation for buying VC CA is to make more money and only 8 of the persons

questioned for this research 885 in total have ever used VC CA to buy something else 75

simply stored their VC CA and did nothing with it and 14 bought another VC CA with their

original VC CA }

Defining or calling VC CA a currency unintentionally legitimizes VC CA to certain degree It

would create the false impression that VC CA are safe to invest in while in reality no rules apply

regarding market conduct or prudential behavior Fraudulent VC CA providers could claim that

they are recognized as a financial institution under international standards of the FATF which

for a uninformed consumer would seem very solid and convincing to invest in

The potential of VC CA is their technique to transfer value across the globe in a more speedy

and efficient way Hence VC CA is not so much a medium of exchange but a store of value that

is easily transferable and convertible We should not overemphasize their potential as a medium

^

https www afm nl nl nl nieuws 2018 iuli cryptobezitters
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of exchange by calling it a currency^ but rather emphasize the fact that they are a store of value

hence an asset token or good

We therefore propose to adjust the FATF definition for VC as follows

[Virtual][Crypto] currency [assets] [tokens] is a digital representations of value that can be digitally

traded and potential ly functions as 1 a medium of exchange and or 2 a unit of account and or 3 a

store of value but does not have legal tender status i e when tendered to a creditor is a valid and

legal offer of paymentj in any jurisdiction s It is not issued nor guaranteed by any jurisdiction and fulfils

the above functions only by agreement within the community of users of the virtual currency Virtual

currency is distinguished from fiat currency a k a real currency real money or national

currency which is the coin and paper money of a country that is designated as its legal tender

circulates and is customarily used and accepted as a medium of exchange in the issuing country It is

distinct from e money which is a digital representation of fiat currency used to electronically transfer

value denominated in fiat currency E money is a digital transfer mechanism for fiat currency—i e it

electronically transfers value that has legal tender status

B What term should include legal and natural persons providing services in VC CA

In our view VC CA are a good We view them as a good which can be used to transfer value like gold or

precious stones Therefore activities related to VC CA are in our view non financial in nature and hence

VC CA providers should be viewed as falling outside of the financial system Therefore and due to the

high risk for ML and TF associated to VC CA we should strengthen the integrity of the financial system

by designating VC CA service providers as DNFBPs In particular persons and businesses providing

exchange services between VC CA and fiat currencies and wallet services custodial or non custodian

should be included in the Standards as DNFBP

C Should the FATF issue a statement alongside any clarifications of the standards to piace the

revisions in context and ensure they are correctly understood by the regulated sectors and the

wider public

Yes however we do have some comments on the text proposed in annex C most notably that the

statement should not create the impression that VC CA activities are financial in nature

Annex C Draft FATF Statement on Virtual Currendes Crypto Assets

Virtual currencies [crypto assets] and related financial services have the potential to spur financial

innovation and improve financial inclusion but they also create new opportunities for criminals and

terrorists to launder their proceeds or finance their illicit activities There is an urgent need for

countries to take action and prevent the use of virtual currencies crypto assets for crime and

terrorism

The FATF Recommendations set out comprehensive requirements for combating money laundering and

terrorist financing which apply to all forms of financial activity and non financial designated activity

including those which make use of virtual currcncicG and [crypto assets] Flowever governments and

the private sector have asked for greater clarity about exactly which activities the FATF standards

apply to in this context

The FATF has adopted changes to the [Glossary of the] FATF Recommendations in order to clarify how

they apply in the case of virtual currencies[crypto assets] These include a new definition of virtual

and the clarification that virtual
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currcncy[crypto assets^ providers such as exchanges and wallet providers should apply the same

preventive measures as [financial institutions][DNFBPs] and be subject to supervision

Some jurisdictions already regulate [virtual currency] [crypto asset] activity and these clarifications

to the FATF standards are compatible with existing regulatory requirements ©thei^countries should

urgently take legal and practical steps to prevent the misuse of [virtual currencies] [crypto asset]
This includes applying AML CFT regulations to [virtual currency] [crypto asset] exchangers and wallet

providers identifying an appropriate supervisory authority and building the capacity and expertise to

conduct practical supervision

The FATF emphasises that [virtual currencies] [crypto asset] are distinct from fiat currency a k a

real currency real money or national currency which is the coin and paper money of a country

that is designated as its legal tender and do not share essential characteristics with fiat currency The

FATF uses the term [ virtual currency ] [crypto asset] for the sake of clarity but this does not imply
endorsement of a status comparable to fiat currencies

At this time virtual currency and [crypto asset] service providers in most jurisdictions are not

regulated for the purposes of stability or for investor and consumer protection The FATF

Recommendations require supervision for the purposes of AML CFT only and do not imply that virtual

currency [crypto asset] providers are or should be subject to stability or consumer investor protection

safeguards The FATF will continue to coordinate with the relevant international standard setting

bodies notably IOSCO and the BCBS who are actively considering these issues

The FATF will assist countries to manage the ML and TF risks of virtual currencies[crypto asset] and

to create a sound regulatory environment in which companies are free to innovate To this end FATF

will prepare updated guidance on a risk based approach to virtual currencies[crypto asset] including
their supervision and guidance for operational and law enforcement authorities on the identification

and investigation of illicit activity involving virtual currcncics[crypto asset]

Appreciatie crypto voorstellen FATF

FATF Compromis In bijgevoegde FATF documenten doet het FATF Secretariaat een eerste

aanzettot hetvinden van een compromis Op basis van de ontvangen reacties van delegaties

[13 van de 37 lijkt NL vrij alleen te staan NL heeft als enige een voorkeur voor DNFBP

uitgesproken

FI activities Zie Flangzhou document Annex A pagina 21 Alle 13 delegaties kunnen zich vinden

in opnemen activiteiten gericht op exchange services 4 13 Meeste delegaties kunnen zich

vinden in activiteiten gericht op wallet providers 10 11 Dit zijn activiteiten die ook o g v

AMLD5 moeten worden gereguleerd en conform inzetvan NL 10 2 a

10 2 a

10 2 a

Toevoeging van 2 3 6 7 8 9 en 12 kan NL niet steunen omdat de gevolgen daarvan voor ons

op dit moment niet te overzien zijn Wat betreft 7 en 8 die zijn voornamelijk gericht op ICO s

AFM heeft aangegeven dat toepassing van de AML CFT regels op alle soorten ICO s een te zware

maatregel is die mogelijk innovatie in de weg staat Indien een ICO voldoet als security zouden

de AML CFT regels wel moeten gelden maar dat is aan IOSCO om daar een passende definitie

voor opte stellen [zie ook hierboven Daarnaast is onze inschatting dat deze diensten op het

moment nog niet worden aangeboden in VC dus dat regulering daarvan op het moment ook

niet noodzakelijk is
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Virtual to virtual exchanges FATF stelt voor ookdeze onder de FATF Aanbevelingen te

brengen NL is daar geen voorstander van Toezicht hierop is namelijk niet uitvoerbaar zou

disproportioneel veel middeien vragen van toezichthouders met naar verwachting weinig

resultaat Virtual to virtual staat daarnaast ook los van het financiele systeem en kan daarom de

integriteit daarvan niet raken

Mixers tumblers enhanced anonymity currencies Bens met voorstel FATF deze niet onder de

FATF aanbevelingen te brengen maar ais red flag aan te merken in Guidance

Aanpassing van R IO R 15 en R 16 Zie Proposed amendments document Bens met het

voorstel van de FATF om deze aanbevelingen niet aan te passen en in plaats daarvan

verduideiijkingte geven in Guidance
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Achtergrond

Betoog Nederlandse visie op VC CA en hoe deze onder de FATF Standaarden te brengen

De wijze waarop het FATF Secretariaat de discussie heeft vorm gegeven in haar opiegnotitie stuurt het

antwoord al in een bepaalde richting doordat zij de vraag wat is een VC CA pas als laatste willen

beantwoorden en beginnen met de vraag welke activiteiten onder de FATF Standaarden moeten vallen

Fiierdoor wordt er voorgesorteerd op een uitkomst waarbij het logischer is om VC CA activiteiten onder

te brengen in de Glossary en ze als een Financial Institution {FI aan te merken en lijkt het niet logisch

om ze als Designated Non Financial Businesses and Persons DNFBPs aan te merken Om hier

tegenwicht aan te bieden moeten we ons eigen verhaal vertellen en juist beginnen bij de definitie van

een VC CA Door eerst vast te stellen wat een VC CA is namelijk een goed is de keuze voor een non

financiele benadering veel logischer Flieronder voIgt een betoog dat de logica van onze benadering

evident moet maken

Flet FATF Secretariaat stelt in paragraaf46 pagina 14 net lets te gemakkelijk vast dat

The activities or operations provided by virtual currency crypto asset providers are essentially financial

The proposal to regulate these providers as Designated Non Financial Businesses and Persons using this

terminology maycreate false signals tothe market that certain types of financial services can be

considered non financial and require less stringent compliance obligations

De vaststelling dat activiteiten van VC CA providers essentially financial zijn is geen vaststaand feit of

onomstreden opvatting Het is een aanname die juist de kern vormt van het meningsverschil tussen

Jurisdicties en de onderliggende reden waarom in Juni geen overeenstemming kon worden bereikt De

voorkeur voor een bepaalde benadering FI of DNFBP hangt namelijk sterk samen met het antwoord op

de vraag of VC CA kwalificeren als lets financieels en daarmee of ze onderdeel vormen van het

financiele systeem of juist niet en daarmee buiten het financiele systeem dienen te worden

gereguleerd

Om te verduidelijken waarom Nederland voor een aanpak is waarbij VC CA providers als DNFBP dienen

te worden aangemerkt geef ik eerst antwoord op de vraag wat is een VC CA De Nederlands visie op

VC CA is dat deze kwalificeren als een goed en niet als geld of een financieel product Het is een stukje

computercode zonder onderliggende intrinsieke waarde waar mensen een bepaalde waarde aan

toekennen Dat dit stukje code door sommige wordt geaccepteerd en gebruikt als betaalmiddel doet

daar niks aan af het onderling uitruilen van VC CA of voor andere goederen is simpelweg te

bestempelen als ruilhandel Dit staat los van het financiele systeem

Vandaar ook dat wij het belangrijk vinden om VC CA te definieren als assets goods of tokens en niet

als currencies

VC CA vormen in onze ogen dan ook geen onderdeel van het financiele systeem De FATF aanbevelingen

zijn er op gericht de integriteit van het financiele systeem te beschermen Dit kan het beste worden

gedaan door te voorkomen dat illegaal verkregen vermogen doormiddel van VC CA het financiele

systeem binnenkomt
^
Hiertoe dienen VC CA providers als poortwachters te worden aangewezen en

^
De optie die de andere delegaties voorstaan namelijk om VC CA providers als FI te classificeren draait deze

redenering juist om Zij maken VC CA providers onderdeel van het financiele systeem waardoor ook aan VC CA
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wel als een non financiele poortwachter ergo DNFBPs VC CA providers dienen er dan op toe te zien dat

VC CA niet worden misbruikt voor witwassen en terrorisme financiering net zoals bijvoorbeeld

handelaren in precious stones dat moeten VC CA blijven daarmee nadrukkelijk gekenmerkt als een

goed dat buiten het financiele systeem valt

Omdat er momenteel onduidelijkheid bestaat over de status van VC CA providers en er overduidelijk

grote witwasrisico s bestaan dient de FATF verduidelijking te geven door twee nieuw DNFBPs toe te

voegen aan de FATF aanbevelingen namelijk de fiat crypto exchanger en de VC CA wallet provider

Oftewel de volgende activiteiten genoemd op pagina 24 25

Exchange services between crypto assets and fiat currencies^

Custody of crypto assets

Custody of keys or other data that allow the operation of crypto assets

Door een drempelbedrag op te nemen vanaf wanneer deze activiteiten onder de FATF aanbevelingen

vallen houden we ruimte voor innovatie en experimenten Kleinschalig gebruikt van een nieuwe crypto

munt blijft zo mogelijk Grote spelers komen vanzelf binnen het bereik van de FATF Standaarden

Wat betreft de definitie van FI en de 13 activiteiten genoemd in de Glossary momenteel is deze

technologie neutraal geformuleerd Een ieder die deze activiteiten ontplooit wordt gekwalificeerd als

een FI en valt daarmee onder de FATF Aanbevelingen Flet maakt daarbij niet uit welk middel wordt

gebruikt om de activiteit uit te voeren Bijvoorbeeld wanneer een persoon op professionele wijze

geldwisseldiensten levert doormiddel van een intermediair goed^ dan kwalificeert hij ofzij toch als

geldwisselinstellingen en valt daarmee onder de FATF Aanbevelingen Er dient door de activiteit been

gekeken te worden om te bepalen of deze als FI kwalificeert { Look through benadering Momenteel is

de status van VC CA nog te onduidelijk om de look through benadering succesvol toe te passen het is

daarom belangrijk dat FATF uitsluitsel geeft door een eenduidige definitie op te stellen

NL is groot voorstander van om deze neutrale formulering te behouden De technologie neutrale

formulering wordt ondermijnd door een voetnoot op te nemen dat deze activiteiten ook van toepassing

zijn als hiervoor VC CA worden gebruikt Een dergelijke voetnoot is dan ook overbodigen heeft

potentieel Juist een averechts effect Flet kan de FATF zich in te toekomst verplicht doen voelen om ook

voorandere nog niet te voorziene financiele innovaties voetnoten op te nemen waarmeede

technologie neutrale formulering nog verder wordt ondermijnd Daarnaast wekt het onterechte de

indruk dat er middelen denkbaar zijn die gebruikt kunnen worden voor deze activiteiten die niet onder

de FATF Aanbevelingen vallen

[Flet Belgische voorstel namelijk om als voetnoot op te nemen For the purpose of the application of the

FATF Recommendations any naturai or iegai person who conducts as a business any of the [asterisked]

providers de taak wordt toegelegd om witwassen en TF te voorkomen Fliermee worden VC CA gedeeltelijk

gelegitimeerd als een erkend financieel product terwijl erfeitelijk nog steeds niks isgeregeld qua gedrags en

prudentieel toezicht en het dus maar de viraag is of Je een dergelijke legitimering wil uitstralen
^
Flieronder dienen ook VC CA ATMs begrepen te worden

Bijvoorbeeld hiJ of zij wisselt USD om voor goud en het goud vervolgens voor EUR Een dergelijk voorbeeld is ook

met VC CA denkbaar Ook als wisselen niet het doel van de activiteit is denkbaar dat bepaalde VC CA activiteiten

al als FI kunnen worden aangemerkt bijvoorbeeld wallet providers ziJ administering [ ] funds [ ] on behalf of

other persons en vallen daarmee al onder de FATF Aanbevelingen
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activities or operations above in relation to [virtual][crypto] [assets][token][value] is treated equally to a

financial Institution is wat ons betreft wel voldoende technologie neutraal geformuleerd ]

Kortom de DNFBP benadering is consistenter in haar logica behoudt de technoiogie neutrale

formulering van de Standaarden en geeft een duidelijker signaal af hoe VC CA door de markt gezien

moeten worden namelijk als een niet financieel product VC CA providers vormen dan ookgeen

onderdeel van het financiele systeem maar moeten gezien hun grote risico op witwassen en terrorisme

financiering wel onder de FATF Standaarden gebracht worden

Implicaties voor VC CA Providers

Wat zijn de implicaties van het onderbrengen van crypto dienstverleners onder de FATF Aanbevelingen

Gevolgen voor landen

Rec l Een risk based approach toepassen en een risk assessment doen FATF neemt

aan dat de uitkomst van zo n assessment concludeert de dat risico s m b t crypto s hoog

zijn wat als gevolg moet hebben dat er relatief meer middelen op worden ingezet en

strengere eisen gelden

Rec 14 Verplicht landen om een vergunning dan wel registratiepllcht op te leggen

aan Money or Value Transfer services MVTS en toe te zien dat AML CFT beleid wordt

toegepast door MVTS De FATF VC guidance stelt dat crypto exchanges hier ook onder

vallen {zie paragraaf 33 Als FATF dit nog steeds vindt zou dit in de Interpretive Note bij

rec 14 moeten worden opgenomen anders para 33 verwijderen uit de guidance

Rec 26 Als aangemerkt als een FI dan moeten crypto dienstverleners onder adequate

regelgeving en toezicht vallen en een vergunning of registratie hebben

Rec 28 Als aangemerkt als een DNFBP dan moeten crypto dienstverleners onder

adequate regelgeving en toezicht vallen en mogelijke een vergunning of registratie

hebben {afhankelijke van supervised of monitored zie ook hierboven

Gevolgen voor de crypto dienstverleners

Rec l Risk Analysis Crypto dienstverleners moeten hun ML TF risico s identificeren

beoordelen en effectief actie ondernemen om de risico s te mitigeren en dit op een

risico gebaseerde wijze

Rec 10 Know your customer KYC Crypto dienstverleners moeten Customer Due

Dilligence {CDD toepassen Dit houdt o a in het identificeren en verifieren van de klant

en de uiteindelijke belanghebbende {UBO Als dit niet mogelijk is moet de relatie

worden beeindigd en of de transactie geweigerd

Ook na het aangaan van de klantrelatie moet CDD worden blijven toegepast dit mag op

een risico gebaseerde wijze Waar nodig dient ook naar de oorsprong van de inkomsten

gekeken te worden Gezien de grote risico s m b t crypto s zal dit in de praktijk

betekenen dat er voortdurend onderzoek gedaan moet worden naar de oorsprong van

de crypto s

Rec 11 ^ Record keeping informatie over transacties moet voor minimaal 5 jaar

worden bewaard Informatie verkregen ten behoeve van CDD moet voor tenminste 5

jaar bewaard blijven na beeindiging van de relatie

Rec 20 Verdachte transacties moeten gemeld worden aan de FlU

o

o

o

o

o

o

o

o
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o Rec 22 {voor rec lO 11 en Rec 23 {voor rec 20 verklaren deze bovenstaande

verplichtingen ook van toepassing op DNFBPs Als crypto dienstverleners worden

aangemerkt als DNFBPs moet in rec 22 en 23 worden aangegeven bij welke activiteit of

vanaf welke drempelwaarde crypto dienstverleners CDD en record keeping moeten

toepassen en verdachtetransacties melden

o Rec 16 ^ Als crypto dienstverleners als FI worden aangemerkt dan vallen crypto

transacties onder de definitie van wire transfer
^
Dit zou betekenen dat originator en

beneficiary information bij de transactie gevoegd moet worden en dat FIs verifieren of

deze informatie accuraat is

o Rec 32 richt zich op cash couriers waaronder ook bearer negotiable instruments vallen

waarvan de definitie o a stelt or otherwise in such a form that title thereto passes

upon deliver Vallen private keys daar ook onder Zo Ja dan moet ook hier

verduidelijking bij komen dat private keys hieronder begrepen moeten worden

Additional arguments based on earlier version

1 WHICH ACTIVITIES SHOULD BE INCLUDED IN THE SCOPE OF THE STANDARDS Risks policy

considerations for including excluding specific activities

The focus of FATF should be on protecting the integrity of the financial system Virtual

currencies crypto assets henceforth crypto s are not globally acknowledge as being part of

the financial system therefore the integrity of the financial system is best preserved by keeping

the bad crypto s out Hence thefocus of AML CFT measures should be on where thefinancial

system intersects with the world of crypto s The gatekeepers to those intersections should be

covered the FATF Standards

In our view that would include the providers of exchange services where fiat

currencies funds assets are converted into crypto s and vice versa and the wallet providers

that allow for the holding storing and transferring of crypto s for the following reasons

o When crypto s can be exchanged for real fiat money or vice versa there is a potential

vulnerability to money laundering that would affect the integrity of the financial system

o Wallet providers should also be covered as they can provide a means to hide the origin of

crypto s when executing transactions By scoping in wallet providers they will be required

to conduct KYC establish the origin of the funds added to the account and report

suspicious transactions This makes it more difficult for criminals to use any illegally

obtained crypto s for buying goods directly with these crypto s

o This is the most targeted and proportionate approach whilst leaving room for further

innovation in the future By covering exchanges and wallet providers the entire loophole

created by crypto s will be closed

^
Wire transfer refers to any transaction carried out on behalf of an originator through a financial institution by

electronic means with a view to making an amount of funds available to a beneficiary person at a beneficiary
financial institution irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person
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o In addition these two types of entities {exchangers and wallet providers have become a

more mature and stable phenomenon over the recent years This means regulators have a

better view of the ML TF risks associated with them and how those can best be mitigated

o Also the exchangers and wallet providers seem to be mature enough to be able to take on

the responsibilities of becoming AML CFT gatekeepers

The following activities should for now not be included in the scope of the Standards We could

envisage further regulatory steps in the future building on the regulation of exchangers and

wallet providers This would have to be supported by further research and preparatory work

and should also bear in mind developments in regulation of crypto s in other areas such as

financial stability and consumer protection

Certain providers of these activities would fall underthe Standards but only when they actually

provide the service of exchanging crypto for fiat currencies or provide a wallet for clarity these

activities are in fto fcs and colored in blue

Miners There is a low to no risk that Miners can be used to launder money as their

main activity is to validate the transactions in the blockchain by adding new blocks

of accepted transactions If they would sell their rewardfor validating a transaction

block which Is usually received In a small amount of crypto s} for fiat currencies that

would amount to an exchange service and would be regulated

Coin for coin exchangers Too difficult to regulate or supervise A defacto

prohibition should be installed by providing guidance to fiat coin exchanges that

they should determine the source of the coins to be exchanged for fiat currencies

when these coins have been obtained on a coin for coin exchange e g have the

bitcoins that someone wants to exchange for dollars been obtained from a coin to

coin exchanger where high anonymity coins are being exchanged for bitcoins Or

from a coin to coin exchange where mixers tumblers are active If the source

cannot be determined which would be the case if high anonymity coins or

mixers tumblers are used then the fiat coin exchange is obliged not to facilitate the

transaction

Mixer tumbler services Too difficult to regulate or supervise A de facto prohibition

should be installed by providing guidance to fiat coin exchanges that it is presumed

that CDD requirements cannot be met when a customer wishes to exchange coins

coming from a mixer tumbler as the source of wealth cannot be established Hence

the transaction or relationship should be terminated and a STR filed

Persons and businesses accepting crypto as a mean of payment Perhaps only a STR

requirement above a certain threshold A k a the equivalent of 15 000 dollar euro

or more
^

®

Persoonlijk zou ik vanuit een theoretisch en ideaal beeld zegger dat voor deze personen een meldplicht moet

gelden Maar kunnen we dat waar maker Is onie FlU en de nog aan te wijzen toezichthouder in staat deze regel
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Payment service providers which allow business that accept crypto as a means of

payment to directly exchange these crypto s on receipt without an exchange rate

risk For this service payment service providers work together with exchange

platforms

manager of investmentfunds in crypto s They offer investors to invest in a

bosket of crypto assets Most of the time buy in can be done through fiat currency

or crypto assets Hence one can use such a fund as a mean to exchange crypto for

fiat currencies

ICO Initial Coin Offerings These new methods to attract financing should be

covered by existing rules regarding securities and prospectuses If the newly issued

coins are to be exchangedfor fiat currencies that would fall under the scope of

exchange services

Service providers in derivates based on crypto s

2 HOW SHOULD VIRTUAL CURRENCIES CRYPTO ASSETS BE REGULATED As financial institutions

or as DNFBPs Supervised or monitored

We propose to classify exchangers and wallet providers as Designated non financial businesses

and professions {DNFBP s for purposes of the FATE standards As a result they will become

obliged entities subject to a o the risk analysis STR reporting and CDD requirements in a

targeted and proportionate manner

Classifying them as DNFBPs instead of financial institutions is in line with the view that crypto s

do not form part of the financial system Also as DNFBPs have to be further specified in Rec 22

and 23 as to when the FATF Standards apply this approach allows for a more targeted and risk

based approach of which activities to cover f i above a certain threshold like casino s which

only qualify as DNFBP if a transaction is above €3000

With respect to the question of supervised or monitored we would favor a supervision regime

This should be further developed in Rec 28 Regulation and supervision of DNFBPs At a

minimum FATF should require exchanges and wallet providers to have license that they are

supervised by a competent authority for compliance with AML CFT requirements and that the

necessary measures are taken to prevent criminals from controlling an exchange or wallet

provider e g fit and proper test

te handhaven M a w willen wij als NL dit inbrengen in FATF of is dit eer orderwerp wat we eventueel op een

later moment nog kunnen oppakken
Het verschil tussen de twee is

Supervised license required AML CFT supervision by a competent authority
Monitored AML CFT supervision by a competent authority or a self regulatory body SRB [bijv de Orde

van Advocaten]

De kwaliteit van het toezicht mag niet verschillen maar supervised is wel strenger doordat er dan een

vergunningsplicht is en de toezichthouder niet een branchevereniging mag zijn
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Our most important objection against classifying exchanges and wallet providers as a financial

institution is that this could arise confusion between these entities and financial institutions

which are involved in transactions in fiat currencies It is important to clearly distinguish

between the two types because

a We should avoid giving the impression that these parties {exchangers and wallet

providers can be seen as for example payment institutions since that would bring

about all sorts of different legal implications and consequences

b We should keep the distinction between fiat currency and crypto s as clear as possible

Moot voor onszelf Het aanmerken van exchanges als Money or value transfer services MVTS is

geen gek idee en waarschijnlijk zullen andere landen daarvoor pleiten {bijv VS en CAN hebben

al in hun eigen wetgeving opgenomen dat omwisselplatforms als MVTS gezien moeten worden

Voordeel van deze benadering is dat deze a logisch consistent is met de definitie van MVTS® en

b een minder ingrijpende aanpassing van de FATF Standaarden nodig is er hoeven namelijk

geen Rees te worden aangepast wat bij de DNFBP route wel nodig is Er is zelfs een aparte

Rec l4 aan MVTS gewijd zie ook hieronder Het enige wat nodig is voor deze wijziging is dat

crypto s als een other store of value worden aangemerkt door de FATF zodat ze kwalificeren als

MVTS dit kan gedaan worden in de Interpretative note by rec l4 of in de glossary bij de

definitie van MVTS

Nadeel echter is dat een MVTS een financial institution is Hettoezichtop wisselinstellingen

{zoals ze volgens mij in NL worden genoemd ligt bij DNB het ligt dan in de rede dat ook het

toezichtop crypto wisselinstellingen bij DNB komt te liggen

3 HOW SHOULD THE FATF RECOMMENDATIONS BE UPDATED Are changes needed to R IO

R ll R 15 or others

Changes should be made to R 22 23 and 28 to extend the definition of DNFBP to crypto

exchanges and wallet providers Changes to R IO 11 and 15 are not necessary

Noot Als exchanges en wallet providers worden aangemerkt als Financial institution dan moet

bij rec 16 {wire transfers extra uitleg worden gegeven hoe deze rec zich verhoudttot crypto

transacties Een crypto transactie voldoet namelijk aan de definitie van wire transfer
®
Alleen

Financial Institutions zijn verplicht zich aan rec 16 te houden Toepassing van rec 16 op crypto

transacties zou betekenen dat originator en beneficiary information bij de transactie gevoegd

®

Money or value transfer services MVTS refers to financial services that involve the acceptance of cash

cheques other monetary instruments or other stores of value and the payment of a corresponding sum in cash or

other form to a beneficiary by means of a communication message transfer or through a clearing network to

which the MVTS provider belongs Transactions performed by such services can involve one or more

intermediaries and a final payment to a third party and may include any new payment methods Sometimes these

services have ties to particular geographic regions and are described using a variety of specific terms including
hawala hundi and fei chen

®
Wire transfer refers to any transaction carried out on behalf of an originator through a financial institution by

electronic means with a view to making an amount of funds available to a beneficiary person at a beneficiary
financial institution irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person
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moetworden en dat FIs verifieren of deze informatie accuraat is Extra uitleg aanpassing bij R 16

is dan denk ik nodig bijvoorbeeld hoe deze eisen in een crypto omgeving begrepen moeten

worden

4 TERMINOLOGY AND PUBLIC PRESENTATION

A FATF definition of crypto s should contain the following eiements which are also described in the FATF

report Virtual currencies key definitions and potentiai AML CFT risks

• it represents vaiue that can be transferred stored and traded eiectronicaily

• it is accepted by naturai or iegai persons as a means of exchange

• The value is not issued or guaranteed by a centrai bank or pubiic authority

• It is not attached per se to a legally established fiat currency

• It is distinct from fiat currency a k a real currency real money or national currency

• It is distinguished from e money {which is a digital representation of fiat currency used to

electronically transfer value denominated in fiat currency

In our view crypto s are assets hence FATF should use the term crypto assets instead of virtual

currencies
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Sent

Importance

Subject RE Agenda belafspraak met dej io 2 s ^er voorbereiding op het informele overleg van de minister met de president van
DNB

MAIL RECEIVED Mon 9 3 2018 4 33 09 PM

Normal

Ha

Prima bijdrage akkoord

Groet

FM IBI

Verzonden maandag 3 September 2018 16 32

FM FS |
~

Onderwerp RE Agenda belafspraak met de

president van DNB

10 2 6Van

10 2 6 FM IBI

ter voorbereiding op het informele overleg van de minister met de

Aan 10 2 6

10 2 6

10 2 6Hajio^en

Heb even met dossierhouder bij DNB gesproken over wat zij hier \A illen vertellen Bijgaand een aantal bullets zijn deze akkoord [10 2 ^

V President 10 2 6 zal een korte update geven over de voortang van de gezamenlijke AFM DNB crypto werkgroep die in opdracht van

MinFin een advies schrijven over een mogelijk passend regelgevend kader voor crypto s met grote nadruk op de Internationale

dimensie en metoog voor het voorkomen van te grote belemmeringen van innovatie

V Het advies lijkt zich op twee concrete onderwerpen te richten te weten het verstevigen van integriteitstoezicht op crypto s en

gerelateerde diensten door middel van een vergunning en een gerichte aanpak van zgn Initial Coin Offerings ICO sj Deze scope is

echter nog niet definitief

V Momenteel beraden de directies van AFM en DNB zich namelijk nog over de scope van het advies Bij DNB is het voor het eerst

besproken in de directievergadering van 3 September waarbij de conclusie was dat de directie van DNB meer onderbouwing en

onderzoek nodig acht alvorens het een beslissing kan nemen

VDe planning is dat het advies in oktober naar MinFin wordt gestuurd Vanuit DNB hebben wij vandaag begrepen dat zij de definitieve

vaststelling van het volledige advies in een directievergadering op 26 oktober voorzien AFM zal zich ook maximaal inzetten om

eveneens uiterlijk op deze datum het advies vast te stellen Het advies zal dan via samen met een kabinetsreactie naar de Kamer

gestuurd worden

U zou indien gewenst het volgende kunnen aankaarten bij de heer io 2 e

VGezien het feit dat aan aanpak van crypto s het meest effectief is op internationaal gebied zou u kunnen vragen hoe de heer 10 2 e

de huidige Internationale discussies over die onderwerp ziet en in hoeverre het AFM DNB advies zoals het er nu ligt op te schalen is

naar Europees en internationaal niveau Het zou namelijk zonde zijn als eventuele regelgeving op nationaal niveau in zeer korte tijd
zal worden ingehaald door Internationale regelgeving die fundamenteel anders is

Groeten

10 2 6

FM FS

Verzonden donderdag 30 augustus 2018 16 40

Aan

Van 10 2 6

^M IBI 10 2 6 |fg miiifm nl

^ FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp FW Agenda belafspraak met de

president van DNB

10 2 6

CC 10 2 6

10 2 6 ter voorbereiding op het informele overleg van de minister met de

Ha 5^
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Zoals net besproken hieronder de agenda voor het lunchoverleg tussen 10 2 e en de minister met daarop Crypto assets lanken verz

onder voorbehoud Een korte toelichting vind je hieronder beide punten zijn op verzoek van DNB op de agenda geplaatst Zou^g
hier een korte bijdrage voor kunnen schrijven

bulten verzosk

Zou het lukken om iets aan te leveren uiterliik maandagochtend 11 00 uur

Alvast dank

10 2 eGroet

10 2 e FM FS

Verzonden dinsdag 28 aupustus 2018 17 05

Van

FM 1 |@mirifin nl

If^s
FM FS iQ 2 e |@minfin nl

Onderwerp Agenda belafspraak met de I0 2 e ter voorbereiding op het informele overleg van de minister met de

president van DNB

Aan 10 2 e

]CFM10 2 e10 2 e @minFin nl I0 2 e @minfin nlCC 10 2 e

10 2 e

Beste 10 2 6

10 2 6

Op woensdag 29 augustus bel je met de

minister en de president van DNB op woensdag 5 September

over vaststelling van de agenda voor het mformeel overleg tussen de

Voorstel agenda op werkvloemiveau afgestemd met DNB

bulten verzoek

2 Crypto assets

bulten verzoek

buiten verzoek

Toelichting

bulten verzoek

Ad 2j 10 2 e al de minister bijpraten over het standpunt van DNB ten aanzien van regulering van crypto assets Dit wordt op

korte termijn [en voor het lunchoverleg in de directievergadering van DNB besproken

bulten verzoek

Mocht een en ander nog tot vragen leiden hoor ik het graag

Met vriendelijke groet

10 2 e
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Sent

Importance

Subject RE Betr FW [RTMG] VIRTUAL CURRENCY PAYMENT PRODUCTS AND SERVICES UPDATE INPUT REQUIRED

MAIL RECEIVED Tue 9 4 2018 5 02 39 PM

10 2 6

Tue 9 4 2018 5 02 38 PM

Normal

Ha I 10 2 6

Excuses voor de korte deadline ik heb de mail bewust pas later rondgestuurd omdat mijn verwachting was dat die anders zou

ondersneeuwen in de vakantieperiode De aanleverperiode is nu echter wel heel kort dus zal bij de volgende keerdaarmeer rekening
mee houden

Overigens is het niet noodzakelijk om een heel lang verhaal op te stellen Een korte samenvatting van wat NL op het gebied van

crypto s heeft gedaan in de periode juni t m nu is meer dan voldoende Er zijn in totaal 37 landen lid van de FATF als die allemaal iets

aanleveren hebben we al een heel lijvig document Ik zou dan ook per onderwerp niet meer dan een bullet point opnemen

Wat betreft de door jou genoemde onderwerpen Goed om te noemen dat we een samenwerking zijn gestart met de J5 Ook het punt
over de Bitcoin ATM s lijkt mij een goede om op te nemen Over het ICO project twijfel ik nog hebben we daar al een concreet

resultaat dat we kunnen noemen Zo niet dan kunnen we dat project altijd nog bij de volgende update noemen

Groeten |o 2 e

Van 10 2 e |g belastingdienst nl

Verzonden maandag 3 September 2018 16 45

FM IBIAan 10 2 6

0 2 f| 10 2 6 | FIVI IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6 @dnb nl@dnb nlCC 10 2 6

FP Amsterdam
’

[

j 10 2 6 |r
FM IBI

Onderwerp Betr FW [RTMG] VIRTUAL CURRENCY PAYMENT PRODUCTS AND SERVICES UPDATE INPUT REQUIRED

]Functloneel Parket

^BD DRC FO f
10 2 6

{Functioneel Parket
’ 10 2 610 2 610 2 6

10 2 6 @minvenj nl’

Ha 10 2 6

Ik zie dat het verzoek al begin juli is gedaan en dat er nu maar een krappe week is om input te organiseren Had liever wat meer tijd
gehad Relevant is bijvoorbeeld dat er e e a gebeurd is rondom Bitcoin ATM s en dat we vanuit het AMLC een samenwerkingsproject op

ICO s aan het opzetten zijn met AFM DNB FIOD FlU FP en mogelijk ook de Belastingdienst Voor dat eerste moet ik e e a uitvragen en

van het tweede weet ik niet of we dit willen opnemen

Daarnaast is ook het samenwerkingsproject J5 gestart met diensten uit Australie Canada Nederland Verenigde Staten en Verenigd

Koninkrijk Er zijn drie werkgroepen waaronder een op crypto en darkweb hierzit ik in Doel is om fiscale misdrijven en witwassen tegen
te gaan Is dat iets dat we willen vermelden

Groeten

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Expertise new payment methods NPM

Nafonal Expert Europol APSustrans

Anti Money Laundering Centre

Gebouw C I Utrechtseweg 297 | 3731 GA | De Bilt

Postbus 22 I 3730 AADe Bilt

Belastingdienst | EIOD
htta www amlc nl

M[ 10 2 6

E 10 2 6 l@helastinndienst n

988696 00224



ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

] FM 29 08 2018 10 51 06—Hoi allemaal Nu de vakantieperiode toch echt op zijn eind is gekomen beginI0 2 e

ook de FATF molen weer

10 2 e FM IES | 10 2 6 |@minfin nl

pfInhniV l 1fl7B l@dnh nl 10 2 6 |@dnb nl [
I—_iu 2 e 110 2 6 lteiinveni nl I 10 2 6 TTFundioneel Harketl ^ 10 2 6

1 10 2 6 l@afm nl Laros Ruben^ 10 2 6 |@afm nl | 10 2 6

2 6 IWDelastingdienst nl Deiean r ll1Q 2 el IhMJItJll ■ ] 1Q 2 eHSlminfin nl

10 2 6 I [hM IBir^ 10 2 6 l@minfin nl

Van

Mn 10 2 6 KajanD nr «l ID 2 6 I fFP AmsterdamV « 10 2 6 li3 om nl I 10 2 6 |
1 Functioneel Parketl T JO 2 6 |@m nl 10 2 6

2 6 J@minvenj nr 1 10 2 6 | aminveni nl

10 2 6

|@om nl | 10 2 6

0 2 6 1@Doliti0 nl 1 101
r ihQlacbinnHionct nl

On

Datum

Onderwerp FW [RTMG] VIRTUAL CURRENCY PAYMENT PRODUCTS AND SERVCES UPDATE INPUT REQUIRED

o 5T

Hoi allemaal

IMu de vakantieperiode toch echt op zijn eind is gekomen begint ook de FATF molen weer te draaien

met uitvragen voor informatie Een terugkerende uitvraag is de VC CA Update zie de mail

hieronder Eerder hebben we al input hiervoor geleverd in april zie bijgevoegd

Mijn voorstel is om deze eerdere input weer in te sturen aangevuld met nieuwe informatie Aan

jullie dan ook de vraag hebben jullie nog nieuwe info om toe te voegen Ik herinner mij

bijvoorbeeld dat de OM AMLC informatie over de resultaten van het bitcoin project wilde delen En

AFM zou jullie recente studie over beweegredenen cryptobezitters interessant zijn om te delen

Zouden jullie eventuele toevoegingen in track changes willen toevoegen Graag ontvang ik jullie

input uiterlijk donderdag 6 September dan stuur ik het op 7 sept naar de FATF Alvast bedankt voor

jullie hulp

Met vriendelijke groet

10 2 6

Afdeling Institutioneel beleid Betalingsverkeer en Integriteit IBl

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 6

@minfin nlE 10 2 6

httD www riik50verheid nl ministeries fin

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 8

988696 00224
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10 2 a
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itninfin nll [ 1HFM IBI ^ lQ 2 e I@minfin nl1 fTo 10 2 e CKJ IDIM 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0
FM FS [1 10 2 6

From |
Sent

Importance
Subject FW Terugkoppeling Lunch met

MAIL RECEIVED Fri 9 7 2018 12 28 56 PM

M FS H io 2e l@minfin nllT 1fm FS [1 io 2e I@minfin nl1@minfin nl] 10 2 0

] FM FS10 2 6

Fri 9 7 2018 12 28 55 PM

Normal

10 2 0

Ter info

10 2 6 FM FSVan

Verzonden woensdag 5 September 2018 15 21

IFM FS

JFM FS

Onderwerp FW Terugkoppeling Lunch met

10 2 6Aar

10 2 6CC

10 2 6

10 2 6
Hoi

Zie hieronder terugkoppeling van 10 2 6 an het reguliere deel van het lunchoverleg

Groeten

Van 10 2 6

Verzonden woensdag 5 September 2018 13 23

SG 1 10 2 6 |@minfin nl

@minfin nl [

10 2 6 {ALGT 1 10 2 6 |@minfin nl j 10 2 6

@minfin nl

10 2 0 nHFM IBI cj 10 2 6 |gpminfin nl 10 2 e

10 2 6Aan

|bjz bbo10 2 610 2 6 I | COMM | 10 2 6

^minfin nl

BJZ BBO ^ 10 2 6

FM FS 10 2 0 |^minfin nl

10 2 0

3 10 2 0 10 2 0

i 10 2 6 I FM IBI 3
Onderwerp Terugkoppeling Lunch met

@minfin nl

10 2 6

Overige pmiten

1 Minister staat stil bij POFC vanmiddag en geeft aan dat hij TK vanmiddag zal toezeggen dat hij TK jaarlijks op de hoogte
zal brengen van de stand van zaken in de trustsector en daarvoor DNB om input zal vragen

2 Minister geeft aan graag input 10 2 6 te willen op agenda financiele sector Vorm waaiin wordt nog bekeken Kan 1 op 1

zijn in een M staf of met een aantal mensen wetenschappers in kleiner gezelschap

3 Gesproken wordt over intemationale vacatures

4 DNB geeft aan dat intern de meningen over de aanpak van crypto’s nog niet zijn uitgekristalliseerd

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com~

987567 00227



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn [ ] FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 0 10 2 0

i 10 2e FM IBDH 10 2 6 I@minfin nl1

\ FM IBI i\ 10 2 0

10 2 0 no 2 ^ lO i^ FM IBI

Mon 9 10 2018 3 23 21 PM

]@minfin nl]10 2 0Cc

From

Sent

Importance

Subject Intern concept verslag FATF PDG vergadering in China over virtual assets FW Virtual Currencies Options note

MAIL RECEIVED Mon 9 10 2018 3 23 24 PM

Normal

Post PDG Optlons2 docx

CONCEPT Verslag intersessional FATF Policy development group crvptos 5 6 docx

FATF PDGf2018117 VC CA Hangzhou odf

FATF PDG 2018118 VC CA Proposed amendments pdf

Ha collega s

Hierbij alvast mijn concept verslag van de PDG sessie in China over virtual assets Hieronder ook de samenvatting Ik heb dit concept

nog naar Igestuurd met de vraag of zij nog aanvullingen heeft Maar omwille van de tijd voor jullie alvast het concept10 2 0

Overigens was het een vrij rommelige bespreking maar ik het getracht het verslag zo veel mogelijk te stroomlijnen

Zie hieronder ook de mail van de FATF van afgelopen donderdag met in de bijiage de Post PDG options 2 docnr FATF PDG 2018 19

Dit bevat de vervolgopties die resulteren uit de bespreking van afgelopen week Het is de bedoeling hierop uiterlijk vrijdag nog

commentaar te geven Dit zullen we zo veel mogelijk met DNB en AFM moeten afstemmen Ik probeer woensdag of donderdag een

call met ze in te plannen Laten wij daarvoor proberen bij elkaar te komen Het is kort dag dus maar weer pragmatisch zijn over wie

waarbij kan zijn

Tot slot volledigheidshalve nog beide FATF discussiedocs aangehecht op basis waarvan de besprekingen in China plaatsvonden dan

hebben jullie alles bij elkaar

Wordt vervolgd

Groeten

10 2 6 j

Samenvatting en follow up

Terminologie de term currencies wordt waarschijnlijk voortaan vervangen door assets en het gaat om service providers

i^kortom we hebben het voortaan over Virtual asset service providers VASPs

ICOs IOSCO gaat voorlopig de defmitie van securities niet aanpassen voor ICO’s dus FATF kan zal daar niet op wachten

Ws zal FATF inzoomen op ICO’s van investment tokens en payment tokens en niet van utility tokens

is voor regulering van VASPs als

vinden dat dat op dit

moment te ver gaat Compromis wordt ws opnemen van een defmitie van VASPs in de glossary En daarbij ofwel FATF

recommendations toepassen op VASPs alsofhet financiele instellingenzijn ofwel een aparte FATF recommendation opstellen
waarin wordt gespecificeerd welke FATF recommendations gelden voor VASPs

Meerderheid oa

financiele instelling voor toepassing van de FATF standaarden |lQ 2 a[ NL

10 2 a

10 2 a

Meerderheid van landen vindt dat virtual to virtual exchanges ook moeten worden gereguleerd

Er bestaat consensus over flexibiliteit voor landen om zelf te bepalen hoe toezicht moet worden gehouden via licensing of

registration Toezicht moet wel via een ‘competent authority’ niet via self regulatory bodies zoals voor DNFBPs wel kan

Follow up

o a s vrijdag 14 September written comments geven op twee opties die gecirculeerd zijn nav deze PDG docnr

FATF PDG 2018 19

o Voorafgaand aan FATF plenaire komt nieuw discussiestuk uit

988615 00228



o eventueel ook written comments sturen op FATF openbaar statement

o in FATF plenaire van 14 19 oktober 2018 moet akkoord worden bereikt over hoe de VASPs onder de FATF standaarden

vallen FATF zal dan ook een statement uitbrengen met toelichting en mogelijke aankondiging van een review over een jaar

Van O ^ ^fatf gaFi org

Verzonden donderdag 6 September 2018 11 03

Aan 0 ^ ^fatf gafi org

Onderwerp Virtual Currencies Options note

To all PDG Delegations

Attached is a paper setting out the text proposals being considered as of the close of the PDG intersessional meeting in

Hangzhou

This includes two alternative options together with elements common to both options

Option 1 amend the definition of “financial institutions”

Option 2 — amend Recommendation 15

Common elements add new definitions of “virtual asset” and “virtual asset service provider”

Delegations are requested to consider the proposals and provide any comments to the Secretariat 0 ^ i5 fatf gafi org by the

end of Friday 14 September so that they can be reflected in updated proposals to be considered by PDG at its’ October

meeting

Best Regards

FATF Secretariat

988615 00228



h fFM IBnflo ^@minfin nn |FM IBI ^ 10 2 6 ]@minfin nl]To 10 2 0 10 2 0

10 2 e I I1O 2 4 I 10 2 e | FM IBIFrom

Sent

Importance

Subject FATF fintech regtech forum 4 5 sept Hangzhou
MAIL RECEIVED Mon 9 10 2018 4 52 17 PM

Mon 9 10 2018 4 52 18 PM

Normal

FATF Fintech forum 4 6 September 2018v2 docx

Hi

Hierbij 00k nog mijn ruwe aantekeningen van het FATF Fintech Regtech forum dat ook vorige week plaatsvond Bevat wellicht nog wat

interessante signalen

En marge oa ook Zweden en Singapore gesproken Hieronder een korte terugkoppeling

Zweden hebben VC exchangers in 2013 al gereguleerd voor AML als financial institution Geen problemen
daarmee geen risicos gemerkt van uitstralingseffect op andere regulering misbruik voor marketing doeleinden

Haken aan bij virtual to fiat exchange die moeten een vergunning hebben en daarna vallen ze voor alles onder

toezicht ook voor virtual to virtual ]

Singapore zij reguleren wel v to v exchanges gaat heel veel geld in om vaak ook richting darkweb draagt bij aan

layering en vaak geen fiat geld meer nodig om vc te creeeren Dus ookal lijkt er geen link metfinanciele sector er

is wel risico op bijv TF

Gevraagd naar hoe toezicht daarop houden Ervaring van Singapore is dat de fiat virtual exchangers vaak ook v to

V aanbieden en dus toezichthouden daarop gebeurt door zelfde toezichthouder in Sing de bankentoezichthouder

Gevraagd naar link met fin sector Volgens Sing is het niet langer de juiste veronderstelling dat de enige manier

om VC te creeeren via de fiat sector is ]

Groeten

10 2 0 I
10 2 0

10 2 0 II To^

10 2 0 voor het Koninkrljk der Nederlanden bij de Financial Action Task Force FATF

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling Institutionele Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 0
T

10 2 0 I 3 minfin nlE

www riiksoverheid nl ministeries Fin

www FatF qafi orQ

986603 00229



I0 2 e I@dnb nl [1 i0 2 e Itadnb nll 10 2 e |@dnb nl [l 10 2 e ^@dDtLPrL[To 10 2 6

FP Amsterdam ]
Parket [| lo 2 a |@om nll|

^@afrn nll|
10 2 6 l@minvenj nril l0 2 e |@minvenj nl]

FM IBDI] lO^ e I@mjntin nl1

UlO 2 ^ 10 2 6 LiFM IBDI

| FM IBI

1fa om nl1 |BD DRC Fq [| 10 2 6 I@minveni nl1

]f Function eel Parket [] 10 2 6 n@om nllj
10 2 6 |@politie nil

10 2 6 |@belastingdienst nr[| io 2 e |@belastingdienst nl]

10 2 610 2 610 2 6 Functioneel

@afrm nl]10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6

I 10 2 6 10 2 6Cc @minfin nl]
m2 6From

Sent

Importance

Subject FW [RTMG] VIRTUAL CURRENCIES CRYPTO ASSETS UPDATE INPUT REQUIRED

MAIL_RECEIVED Mon 9 10 2018 6 43 32 PM

Virtual Currencies Crypto Assets Update 7 sept 2018 The Netherlands docx

Mon 9 10 2018 6 43 31 PM

Normal

0 5 555

Ter info Dank nog voor jullie input

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden maandag 10 September 2018 18 42

Aan 10 2 e[gifatf gafi org

10 2 6 10 2 6 FM IBI

Onderwerp RE [RTMG] VIRTUAL CURRENCIES CRYPTO ASSETS UPDATE INPUT REQUIRED

CC

Dear colleagues

A bit late but hopefully still useful I hereby provide you with an updated version from the Netherlands for the next Virtual Currencies

Crypto Assets Update If you have any further questions regarding our input don t hesitate to contact me

Kind regards

10 2 6

Financial Markets Policy Directorate

Treasury
Dutch ministry of finance

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
Postbus 20201 I 2500 EE | The Hague

10 2 6T

E I 10 2 6 l@minfin nl

http www riiksoverheid ni ministeries Fin

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 a

986617 00231
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10 2 6
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1Q 2 e |@dnb nl [| lOZe ^@dnb nl]
l@afrn nirf

FWIBDll 10 2 6 @minfin nlll |10 2 6| ^0 2 ^2| I0 2 e

From

Sent

Importance

Subject Verslag inbelgegevens RE FATF conf call plannen FW Virtual Currencies Options note

MAIL_RECEIVED Tue 9 11 2018 2 38 00 PM

Verslaq Intersessional FATF Policy development group cryptos 5 6 docx

~n@afrn nrf
F FM IBI rio 2 e @mintin7nl1

FM IBI ^ loi e @mintin nl1

teafrn nllTo 10 2 8 10 2 8

@afm nl110 2 8 10 2 8 10 2 8
10 2 8

10 2 8 0 2 ^ 10 2 8 fm ibi

Tue 9 11 2018 2 38 42 PM

Normal

Ha allemaal

Als beloofd hlerbij nog het verslag van de bijeenkomst in China met hleronder ook de samenvatting

Ook de Inbelgegevens voor onze call morgenochtend 09 00 10 15u Tot dan

Groeten

10 2 6 I

Samenvatting en follow up

Terminologie de term currencies wordt waarschijnlijk voortaan vervangen door assets en het gaat om service providers SI
Virtual asset service providers VASPs

ICOs IOSCO gaat voorlopig de defmitie van securities niet aanpassen voor ICO’s dus FATF kan zal daar niet op wachten

Ws zal FATF inzoomen op ICO’s van investment tokens en payment tokens en niet van utility tokens

10 2 6

En daarbij ofwel FATF

recommendations toepassen op VASPs alsoj het financiele instellingenzijn ofwel een aparte FATF recommendation opstellen
waarin wordt gespecificeerd welke FATF recommendations gelden voor VASPs

10 2 6

Meerderheid van landen vindt dat virtual to virtual exchanges ook moeten worden gereguleerd

Er bestaat consensus over flexibiliteit voor landen om zelf te bepalen hoe toezicht moet worden gehouden via licensing of

registration Toezicht moet wel via een ‘competent authority’ niet via self regulatory bodies zoals voor DNFBPs wel kan

Follow up

o a s vrijdag 14 September written comments geven op twee opties die gecirculeerd zijn nav deze PDG docnr

FATF PDG 2018 19

o Voorafgaand aan FATF plenaire komt nieuw discussiestuk uit

o eventueel ook written comments sturen op FATF openbaar statement

o in FATF plenaire van 14 19 oktober 2018 moet akkoord worden bereikt over hoe de VASPs onder de FATF standaarden

vallen FATF zal dan ook een statement uitbrengen met toelichting en mogelijke aankondiging van een review over een jaar

Inbelvergadering
Inbelnummer

Toegangscode voorzitter

Toegangscode deelnemers

10 2 8

1| 10 2 8Voorzitter
10 2 8

Taal meldteksten Nederlands

986354 00233



FM IBI

Verzonden maandag 10 September 2018 15 58

Aan

Var 10 2 e ■10 2 9 10 2 9

fadnb nl’

FM IBI |l0 2 e| |i0 2 6[2| 10 2 e

@afTn Ti1 ■

@afm nl FM IBI10 2 9 10 2 9 10 2 9 10 2 9

J FM IBI10 2 9

Ondemerp FAFF conf call plannen FW Virtual Currencies Options note

Urgentie Floog

Beste alien

Zoals jullie weten waren we afgelopen week bij een FATF overleg in China over toepassing van de FATF standaarden op cryptos Ik

stuurjullie nog het verslag uiterlijk morgen^ maar in de tussentijd wil ik graag alvast een call inplannen met jullie De FATF heeft nl

alweer een nieuw options paper opgesteld waarop we uiterlijk vrijdag commentaar kunnen geven Zie onder en aangehecht

Mijn verslag zal jullie straks wat meer context geven maardeze opties vioeien dus voort uit het overleg van afgelopen week Wij
hebben toen een eerste voorlopige voorkeur uitgesproken voor optie 2 Beide opties hebben echter voor en nadelen

Ik stuurjullie zometeen een vergaderverzoek voor aanstaande woensdagochtend Ik hoop dat dat jullie schikt en dat van elke

organisatie in ieder geval een persoon kan inbellen Gezien de deadline is er helaas weinig ruimte om ieders agenda naast elkaar te

leggen

De FATF zal obv het ingezonden commentaar een aangepast stuk maken mhoo definitieve besluitvorming op de FATF plenaire van 15

19 oktober a s

Wordt dus vervolgd met een vergaderverzoek

Groeten

10 2 9

Van jo 2 tefatf gaFi org jo 2 tefatf gaFi org

Verzonden donderdag 6 September 2018 11 03

Aan Q 2 tefatf gafi

Onderwerp Virtual Currencies Options note

ore

To all PDG Delegations

Attached is a paper setting out the text proposals being considered as of the close of the PDG intersessional meeting in

Flangzhou

This includes two alternative options together with elements common to both options

Option 1 amend the definition of “financial institutions”

Option 2 — amend Recommendation 15

Common elements add new definitions of “virtual assef
’

and “virtual asset service provider”

Delegations are requested to consider the proposals and provide any comments to the Secretariat 0 2 tefatf gafi org by the

end of Friday 14 September so that they can be reflected in updated proposals to be considered by PDG at its’ October

meeting

Best Regards

FATF Secretariat

986354 00233



1^ FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

|io 2 ^2| io 2 e I tFM IBI [l io ^e 1@minWuTTT
1Q 2 e I^FM IBI

]@minfin nl]FM IBI ^ 10 2 6To 10 2 0 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject quick and dirty FATF Rees en VSAPs

MAIL RECEIVED Tue 9 11 2018 6 45 28 PM

I ue a 1 1 20 10 0 40 2 h lvi

Normal

Welke Rees toepassen op VSAPs doex

I 1O 2 0 [en ik zijn net nog een keen in hoog tempo door de recommendations been gelopen en de mogelijke toepassing op VSAPs

Hierbij quick en dirty onze bevindingen

Moet zeker nog worden gefinetuned de komende dagen

I 10 2 0 FT 10 2 e

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling Institutionele Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Hsag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

10 2 6 1giminfin nlE

www riiksoverheid nl ministeries Fin

www FatF qafi org

988653 00235



I 10 2 e I ^0 2 4 I 10 2 6 ~ri FM IBlf
FM IBI

] FM IBI [l 10 2 e |@minfin nn]@minfin nl]To 10 2 e 10 2 e

From I 10 2 6 [
Sent

Importance

Subject Vragen bij Rees op toepassen VSAPs toevoeging
MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 4 35 47 PM

10 2 e

Wed 9 12 2018 4 35 46 PM

Normal

Vragen bii Rees op toepassen VSAPs ftoevoeainal docx

Bij deze helaas alleen R 13 14 en 16 Hopelijk morgen nog in ieder geval R 17 en R 6 7

Mijn voornaamste zorg is dat de definitie van VASP zoals nu voorgesteld 00k de miners bevat De enige manier voor hen om dan

aan de Aanbevelingen te voldoen is door de onderliggende technologie van de blockchain aan te passen Bijvoorbeeld in het geval
van een gesanctioneerde persoon als deze een bitcoin wil overmaken zonder gebruik te maken van een exchange of wallet provider
dan is het aan het gedecentraliseerde netwerk om deze transactie te herkennen en te voorkomen

992809 00236



Rec 1 RBA ok

Rec 2 NVT coordination of AML CFT poiicy see no reason to refer to Rec 2 separately since this Rec

is addressed to countries competent authorities

Rec 6 we agree with the principies that countries should apply these requirements also to VASPs We

do have some technical questions on how this might work in practice for example for wallet providers
and non custodians Wallet providers cannot block transactions in virtual assets other that through

inserting a technical change in the underlying crypto blockchain technology

Similarly how should the freezing obligation for non custodials eg the holders of USB sticks hard

drives be enforced

Rec 7 as per R6

R 10 CDD ok

Rll Record keeping ok

R13 Correspondent banking can FATF secretariat provide further reflections on how this might work

out for VASPs

R14 MVTS ok

R15 New technologies tbd

R16 Wire transfers in principle open to it but practical enforceability is a concern Would this in

practice lead to a ban on anonymity enhancing products

R17 Reliance on third parties DNB AFM

R18 Internal controls and foreign branches and subsidiaries open to it DNB AFM

R19 High risk third countries ok

R20 STRs ok Melden bij RU in land van registratie licensing

R21 Tipping off confidentiality ok

R27 Powers of supervisors DNB AFM en hoe zit t dan met R31 Does this fit with a

registration regime

R35 Sanctions ok ook bestuurders van FIs DNFBPS VSAPs moeten gesanctioneerd kunnen

worden

R40 international cooperation also relevant for AML CFT in relation to VSAPs but recommendation

itself is addressed to countries Only the INR mentions Rs and DNFBPs is that it is now mentioned for

VASPs

Niet genoemd in optie 2 en nog nadenken over

R26 regulation and supervision of financial institutions

Rec 31 powers of law enforcement and investigative authorities vgl R27

R32 cash couriers cross border transportation of cash and bearer negiable instruments Kunnen

ook USB sticks papiertjes hard drives zijn met keys

992919 00237



R 13 Correspondent Banking

• Toepassing van R 13 lijkt mij nog een zeer hypothetisch geval wegens het simpele feit dat ik

mij geen correspondent of respondent bank kan voorstellen die gebruik maakt van crypto s Er

bestaan naar mijn wfeten dan ook nog geen crypto banken dus laat staan een correspondent
of respondent variant daarvan

• R 13 ziet ook op similar relationships Denkbaar is een crypto exchange zijn die als

correspondent optreedt voor een respondent exchange maar ook hiervan ken ik geen

bestaande voorbeeiden Eventueei zouden we kunnen vragen of andere al wei

praktijkvoorbeeiden hiervan kennen maar ik zou gezien de moeiiijkheid van het onderwerp en

de beperkte tijd niet te veel aandacht aan deze nog hypothetische vraag spenderen
Eventueei Can the FATF Secretariat provide examples of correspondent relationships in which VASPs

are invoived

R 14 Money or Value Transfer Services MVTS

• Gezien de definitie van VA iijkt mij dat deze aanbeveling van toepassing is op VASPs immers

het gaat om digital representation of value that can be digitaliy traded

■ Dit brengt bepaalde verplichtingen mee voor landen

o MVTS providers should be required to be iicensed or registered
o Countries should take action with a view to identifying naturai or legal persons that

carry out MVTS without a iicense or registration and applying proportionate and

dissuasive sanctions to them

o MVTS providers should be subject to monitoring for AML CFT compliance
■ De eerste verpiichting is volgens mij geen probieem dat moet dadelijk sowieso ai De tweede

en derde iijken mij wei moeiiijker om toezicht op te houden en te hand haven zeker als virtual

to virtual onder de definitie komt

• Tegeiijkertijd is de definitie van MVTS zo dat er ruimte iijkt om te steiien dat VSAPs er niet

onder vallen

o Money or value transfer services MVTS refers to financial services that invoive the

acceptance of cash cheques other monetary instruments or other stores of value and

the payment of a corresponding sum in cash or other form to a beneficiary by means

of a communication message transfer or through a clearing network to which the

MVTS provider belongs Transactions performed by such services can invoive one or

more intermediaries and a finai payment to a third party and may include any new

payment methods Sometimes these services have ties to particuiar geographic

regions and are described using a variety of specific terms inciuding hawala hundi

and fei chen

• Het is te beargumenteren dat de biockchain niet voidoet aan de mean hierboven beschreven

Het is dus een andere manier van waardeoverdracht en daarom zijn VASPs geen MVTS

• Gezien de moeiiijkheid deze aanbeveling te handhaven is dit misschien geen gek argument
om te maken Echter het kiinktwei tegen intuTtief om VASPs geen MVTS te noemen en

daarbij hebben sommige landen volgens mij juist expliciet ervoor gekozen VA exchanges via

hun bestaande MVTS regelgeving aan te pakken
How does the activity transfer of vaiue using virtuai assets in the definition of VASP reiate to R 14

How does the definition of MVTS in the glossary relate to VASPs Especially the part where it is stated

by means of a communication message transfer or through a clearing network to which the MVTS

provider beiongs’ wouid the biockchain qualify as such a means

R 16 Wire transfers
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• Volgens mij is deze aanbeveling niet van toepassing op VASPs omdat wire transfers zijn

gedefinieerd als plaats vindend tussen twee financiele instellingen
• De definitie van wire transfer is Wire transfer refers to any transaction carried out on behalf

of an originator through a rinancial institution by electronic means with a view to making an

amount of funds available to a beneficiary person at a beneficiary financial institution

irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person

• Naar mijn mening kan een wire transfer dus alleen plaats vinden tussen Rs VASPs moeten

worden behandeld als R maar zijn geen FI Dit is denk ik een cruciaal verschil dat we moeten

maken

• Mede ook omdat het volgens mij onmogelijk is voor de blockchain technologie om de

gevraagde informatie toe te voegen aan de transactie Dit geldt denk ik vooral als we virtual

to virtual onder de definitie brengen
• Als FATF blockchain transacties gelijk stelt aan wire transfers vergt dit volgens mij aanpassing

in de technologie die ik nu niet kan overzien In het meeste pessimistische geval leg je
daarmee de technologie plat

• De VC Guidance stelt echter dat het anders zit door het cruciale woordje or toe te voegen

voor throug a FI Ik weet niet of dit bewust is of dat de gevolgen destijds niet konden worden

overzien

• De informatie die aan een cross border wire transfer moet worden toegevoegd zijn
o R should be required to ensure that all cross border wire transfers of USD EUR 1000

or more are always accompanied by the following
■ Required and accurate originator information

• the name of the originator
• The originator account number where such an account is used to

process the transaction or in the absence of an account a unique
transaction reference number which permits traceability of the

transaction and

• The originator s address or national identity number or customer

identification number or date and place of birth

■ Required beneficiary information

• The name of the beneficiary and

• The beneficiary account number where such an account is used to

process the transaction or in the absence of an account a unique
transaction reference number which permits traceability of the

transaction

• Domestic wire transfers hebben minder eisen

Do VA transactions qualify as a wire transfer Our understanding of the definition of wire transfer is

that oniy transfers through a financial institution [ ] at a beneficiary financial institution quaiify as a

wire transfer As VASPs are not financial institutions we are of the opinion that transactions through
VASPs do not qualify as wire transfer

If yes how should in the case of a virtual to virtual VA transaction the required originator and

beneficiary information be accompanied to the transaction especiaiiy for cross border wire transfers

Would this require adjustments to the underlying technology of the blockchain itself
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1Q 2 e Iirio^@bilonic nl1

|l0 2 eni0 2 ^^ 10 2 e | FM IBI

Wed 9 12 2018 5 19 43 PM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Contact ivm crypto implementatie amIdS

MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 5 19 44 PM

Beste heer 10 2 e

Heel hartelijk dank voor uw mail Morgenochtend hebben wij een bijeenkomst met o a Bitonic over de implementatie van AMLD5 op

de sector

Ik neem aan dat u hiervan op de hoogte bent

Met vriendelijke groet

10 2 e|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generate Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 I 2511 CW I Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T[ 10 2 e

E 10 2 e I oiminfin nl

Van I0 2 e I 10 2 e | ] 10 2 e|@bitonic nl

Verzonden maandag 10 September 2018 15 57

Aan |l0 2 4 [i^ j 10 2 e | FM IBI | 10 2 e

Onderwerp Contact ivm crypto implementatie amIdS

@minfin nl

Geachte mevrouw

Via het secretariaat begrijp ik dat u de portefeuille AMLD5 onder de hoede heeft waarin ook rond cryptocurrencies een en

ander is opgenomen

Meth0 2 e|| 1Q 2 e

Ministerie werkt hoop ik het contact met u te kiinnen vervolgen

had ik contact over kamervragen rond credit cards en cryptocurrencies Nu hij niet meer bij het

Mijn achtergrond is de volgende ik ben onafhankelijk compliance consultant ingehuurd door de bitcoinhandelsbedrijf Bitonic
om de implementatie van AML5 te begeleiden Bitonic is een van de oudste en grootste handelaren en biedt ook een

handelsplatform aan waarop gebruikers in bitcoin kunnen handelen

Kemvraag die momenteel bij Bitonic leeft is of het mogelijk is eens verder te spreken over de implementatie van AMLD5 en

impact op de sector Zo speelt hier de vraag hoe gedacht wordt over registratie veigunningsregime de te kiezen

toezichthouder en de timing van het wetgevend proces Een en ander ook tegen de achtergrond van de brief van de Minister
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van 8 maart over regulering van crypto activiteiten

Tegelijk zijn we uiteraard graag bereid toelichting te geven op de werkwijze nu die gebaseerd is op de huidige AML

verplichtingen en de bijdrages van Bitonic aan de Europese discussie op dit gebied in de Blockchain Working Group

https www blockchainwg euL

Graag hoor ik of u gelegenheid hebt voor een dergelijk gesprek en wanneer dat zou schikken

metvriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Aanwezig op raaandag

Doorgestuurd bericht

OnderwerpiRe contact ivm crypto etc

DatumiMon 27 Aug 2018 14 42 03 0200

Van i0 2 e io 2 e iQ 2 e @bitonic nl

OrganisatieiBitonic
Aan

CC

10 2 6 l^ l0 2 e^ FM IBI i 10 2 8

@niiiifm nl | 10 2 6 I 10 2 6 | i0 2 6|@bitonic nl

@irninfm nl

Beste hO 24

Hopelijk heb je een goede vakantie gehad

Ben zelfnu weer in de lucht en vroeg me 2 dingen af

zijn de antwoorden rond credit cards en crypto inmiddels naar de kamer gestuurd

is het zinvol om over de implementatie van aml5 door te praten

Achtergrond bij die laatste vraag is dat wij vragen hebben over hoe de AML5 te begrijpen Artikel 47 sprak voorafgaand aan

de parlementaire discussie over het registreren ofvergunnen van virtual currency exchange activiteiten In de definitieve versie

is daar alleen registratie overgebleven met natuurlijk een competente toezichthouder die vanaf dat moment kan handhaven

W^g^Lpren
te begrijpen hoe het registratieregime emit zou zien en krijgen uit andere hoeken de indruk dat er toch een
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vergunningsregime zou kunnen komen of een de facto vergminingsregime Dat lijkt oiis minder passend en we zouden

benieuwd zijn naar jullie visie hierop

Weet verder dat er hier bij Bitonic zonder meer de bereidheid is om bij jullie te komen toelichten hoe processen zijn ingericht
en te bespreken hoe we ons voorbereiden op de invoering

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 6

10 2 e 10 2 6

10 2 6

10 2 e

10 2 6
Op 03 07 18 om 16 44 schreefplO 2 6

Beste h0 2 6|

Bij deze de beloofde e mail met achtergrondinformatie rond het gebruik van credit cards voor aankopen bitcoin

cryptovaluta Voel je vrij uiteraard om te bellen voor verdere toelichting want het is wellicht wat technisch van smaak

Een eerste punt is om te markeren dat het hier niet gaat om zogeheten bitcoin cards een visa mc card die op de

achtergrond trekt op een bitcoin tegoed van de gebruiker in plaats van een bankrekening de winkelier krijgt hierbij geen

bitcoins maar altijd gewoon de eigen valuta Er zijn diverse initiatieven geweest op dit vlak en de card schemes

monitoren daarbij nadrukkelijk dat goed aan de scheme regels rond identificatie etc wordt voldaan Mocht dat niet zo zijn
dan trekken ze de licentie in van de white label aanbieder die de card aanbiedt Maar dat neemt niet weg dat er ook

legitieme aanbieders van dit soort kaarten zijn die netjes binnen de lijnen blijven kleuren

Een belangrijk punt om vervolgens te onderkennen is dat de beweging in de VS in het verlengde ligt van

systeemwijzigingen op scheme niveau Card schemes zijn hoge cash advance fees gaan rekenen voor aankoop bitcoins

dat is een categorie die suggereert dat je die aankoop fysiek aan balie of bij atm doet in plaats van een fysieke aankoop
Zie ook de Engelse toelichting rond MCC codes onderaan de e mail

Het is niet met zekerheid te zeggen of de wijzigingen in de VS werkelijk alleen op risico betrekking hebben Het is

denkbaar dat er door de bestaande partijen een bij effect in termen van markt ordening is beoogd ontmoedigen gebruik
card voor crypto c q verhogen van inkomsten uit crypto transacties Het gebruik van de onlogische cash advance fee als

MCC wijst wel in die richting Er zijn ook altematieve codes te bedenken te weten wire transfers etc Die lijken niet te

zijn gebruikt maar de card schemes zullen dit al uitgelegd hebben neem ik aan

Wat betreft de gedachte in de motie het feitelijk stoppen van crypto transacties via credit card maatschappijen is er een
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praktische vraag langs welke MCC code dat zou moeten gebeuren Er is zover wij weten aparte categoriecode voor crypto-
merchants diis dat wordt lastig zowel voor issuing als acquiring spelers Het overhalenvan die acquiring spelers die niet

NL based hoeven te zijn zou ook niet eenvoudig zijn terwijl het feitelijk effect van dit alles gering is De Nederlandse

consument gebruikt namelijk vrijwel geen credit cards en het leengedeelte daarop is zeer gering Zie ook de cijfers in het

ING rapport uit februari slide 18 waarin naast de intemationale vergelijking te zien is dat er meer via duo wordt geleend
dan via credit cards https www ezonomics com ing international survevs savings 2018

De vraag is daarmee ook of er voldoende match en proportionaliteit is rond doel en beoogde maatregel die nogal ver

gaat omdat daarbij een inbreuk gemaakt wordt op de keuzevrijheid van de consumentdiandelaar om een eigen
betaalinstrument te kiezen

Zover wij begrijpen blijkt verder uit specifieke marktresearch zie recente CPB rapport financiele stabiliteit dat verwijst
naar AFM ondeizoek dat het grote merendeel van de Nederlanders de crypto koopt uit bestaande middelen dus zonder

lening Het percentage dat geleend heeft bedraagt 2 Nu kan dat natuurlijk veranderen maar het heeft er wel de schijn
van dat de vele waarschuwingen bij het publiek wel zijn geland

Feitelijk lijkt de meest passende weg ons om te continueren op de huidige risicogebaseerde aanpak bij banken en crypto
handelaren die straks formeel onder AML5 gaanvallen maar nu al aan identificatie verificatie doen en controle op

ongebruikelijke transacties Dit sluit aan op de FATF aanpak uit 2015 en de guidelines DNB uit 2014

Ook de recente briefvan FCA aan banken laat zien dat ze aangemoedigd worden een passende risico gebaseerde aanpak
te kiezen waarbij niet bij voorbaat hele klasses klanten van functionaliteit worden uitgezonderd

1 FCA http5 www Fca orq uk publication corre5pondence dear ceo letter crvptoas5ets financial crime pdF

2 Following a risk based approach does not mean banks should approach all clients operating in these activities

in the same way Instead we expect banks to recognise that the risk associated with diFFerent business

relationships in a single broad category can vary and to manage those risks appropriately

Kortom de vraag vanuit parlement heeft een logische achtergrond maar in zijn onderbouwing en uitwerking ligt het

zowel op praktische als meer fundamentele grond niet voor de hand om een fundamentele beperking van de keuzevrijheid
van groepen van klanten en handelaren vanuit Nederland te realiseren Het huidige risico gebaseerde kader voldoet en

wordt met AML5 verder verankerd

Metvriendelijke groet
10 2 S 10 2 6

10 2 6

10 2 6

The background behind the US development was multiple

One reason is that banks were worried about the range ofICO scams and misuse of card payment acceptance features to

obtain money for ICO’s https www bloomberg eom news articles 2018 02 06 wave Qf crvpto scams bitcoin s crash

said to spook card issuers

Another line was to discourage customers by changing fee structures

until end 2017 the USbanks viewed crypto purchases as any other purchase meaning a 4 merchant fee applies which
is passed on to consumer but on the consumer credit card side it is free financing until monthly payment of credit card

bill

issuing banks and card networks then decided to reclassify the MCC code from purchase to a ‘cash advance’ meaning
that consumers get hit with an additional fee of 5 and very high interest rates as of the moment of purchase
https techcrunch cQny 2018 02 05 Visa and mastercard make it harder to buv bitcoin and other cryptocurrencies

10658^™ January februari the new credit card treatment sank in the customers didn’t like it and some even started su^j
00238



their banks https www bloomberg com news articles 2018 04 11 ipmorgan sued over cash advance fees for

cryptocurrency buys

also mentioned a fear that consumers would further run up debt by buying as prices are lower than in December 2017

A different course of events occurred with respect to bitcoin payment cards As of September 2017 Visa changed rules

and made sure that issuers would restrict those cards to EU citizens and no longer provide them to US citizens Then at

the beginning of January 2018 Visa pulled the plug on card issuer WaveCrestHoldings responsible for cards by Bitpay
cryptopay tenx Wirex and Bitwala This appears to be related not so much to the bitcoin side of business but to the

compliance with scheme rules for white labeled credit cards

See also https thenextweb com liardfork 2018 01 05 spending bitcoin with a debit card just got a lot harder

See for an example ofMCC codes

https www citibank com tts solutions commercial cards assets docs govt terchant Categorv Codes pdf

10 2 e |j0 2 ^ ]l0 2 e[ PM lBl

Verzonden dimdag 26 juni 2018 16 00

Aan | e |@simonl org j
CC I I0 2 e | |o^ ]io 2 6[ FM IBI

Onderwerp RE contact ivm crypto etc

@minfm nlVan 10 2 e

@simonl org

^ |@minfin nl

10 2 6

Bestel 10 2 6 |

Wij hebben reeds gesprekken gevoerd met een aantal creditcardmaatschappijen en banken Uiteraard houden we ons

aanbevolen voor extra informatie Deze ontvangen wij momenteel bij voorkeur schriftelijk via de mail We nodigen je
hiertoe van harte uit

Hartelijke groet

mr drs I 10 2 6

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Mjnlsterie van Fjnancien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

T| 10 2 6

F 10 2 6

I 10 2 6 lfltminfin nl

http www rii ksoverheid ril ministeries fin

Drt benefit kan informatie bavatten die met i oor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is toegezonden wordt li verzoeht dat aan de
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afeenderte melden en het bericht teverwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ooK die verband houdtmet risica s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender

and delete the message The State accepts no llabllityfor damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 9 ]
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FM IBI ] FM IBI [1 10 2 e |@minfin nnI 10 2 e ^0 241 10^ ]@minfin nl]To 10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE eerste opzet reactie FATF paper cryptos
MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 5 33 53 PM

hM IBI10 2 6

wed 9 12 2U1H 5 33 52 PM

Normal

555

Ha moet het stuk nog lezen maar hierbij alvast mijn stukje voor R 6 7 Laatste bullit misschien niet meesturen naar DNB en AFM

aangezien het wat zwaar is aangezet

R 6 7 Targeted Financial Sanctions

V Zoals de definitie van VASPs nu is zou dit nog wel eens een lastige kunnen worden

V Two important obligations luider the TFS regime

1 Countries should require all natural and legal persons within the country to freeze without delay and without prior notice

the funds or other assets of designated persons and entities

2 Countries should prohibit their nationals or any persons and entities within their jurisdiction from making any funds or

other assets [ ] available [ ] for the benefit of designated persons and entities

V VASP means any natural or legal person [ ] and as a business provides one or more of the following activities or

operations for or on behalf of a customer a o

o transfer ofvalue using virtual assets

o Trading settlement or clearing services related to virtual assets

V Obligation 1 shouldn’t be a big problem to comply with exchange services and custodian services will have to know their

customers as required by R IO and can act accordingly by freezing the assets

V Obligation 2 can have more repercussions for the blockchain technology itself Take as example person X who wants to

transfer a VA to a designated person Due to the nature of most VA technology X can transfer that VA if he wants without

using a wallet provider or an exchange X can simply create a public address to sent his VA to another public address

controlled by the designated person The distributed ledger technology and the decentralized network facilitates this transfer of

value which is forbidden

V On whom would lie the obligation to spot that transaction and stop it The definition ofVASP as it currently reads would

place that responsibility with the ‘miner’ that first validates the block that is added to the blockchain which contains the

forbidden transaction As the miner provides his service of validating transactions blocks for a fee and can therefore be

considered a business By adding a block to the blockchain the miner performs the actual activity of ‘transfering value using
virtual assets’

V The same logic could be applied to the activity of ‘settling or clearing services related to virtual assets’

V This raises the following questions

o Is it possible to identify the miner that has validated a certain transaction

o Is it possible to identify designated persons and entities in the blockchain itself and prevent them from executing
transactions

o And if so who can be held accountable for adding and removing designated persons to the blockchain in accordance with

UN Resolutions
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V Theoretically it is feasible and imaginable that the underlying technology can be adjusted to be in compliance with TFS

however this will probably take time and what does it mean for the sector in the meantime And also can we actually enforce

and regulate this in practice

V [We would therefore argue that for now we should focus on exchange services and wallet providers only as these have a

clear connection with the financial system and can therefore actually fulfill the obligations that we as FATF are planning to put

upon them Including miners into the scope ofVASPs would most likely lead to a standstill in the innovation brought about by
the blockchain and in the worst case scenario effectively kill it] Oke dit stuk is wat zwaar aangezet maar is wel de zorg die

ik heb morgen weer verder kijken of ik hier een wat genuanceerdere tekst voor kan knutselen

J FM IBI10 2 9 10 2 9 10 2 9Van

Verzonden woensdag 12 September 2018 17 07

\ FMTBI

Onderwerp eerste opzet reactie FATF paper cryptos

10 2 e FMTBIAan 10 2 9

Ha 10 2 9 [ enl 10 2 e

Dank voor jullie input die heel helder en bruikbaar was Ik heb het verwerkt in aangehecht document Willen jullie er nog een laatste

snelle blik op werpen of er niks geks in staat Ik zal het uiterlijk rond 18u uitsturen naar de rest van de delegatie voor hun

commentaar

I 10 2 9 lals het lukt om R6 op te nemen mooi Anders kan het ook morgen hoor ©

Dank

Groeten

10 2 9

10 2 9 1 1 10X9

10 2 9

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling Institutionele Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 9T

10 2 9 1© minfin nlE

www riiksoverheid nl ministeries Fin

www FatF aafi orq
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1Q 2 e |@dnb nl [l 10 2 e |@dnb nl1 1@a^in nl^ afrv^ nilTo 10 2 6 10 2 6

l@afrn nlT l@afrn nl] 10 2 6 @afm nl|] 10 2 6 |@aftn nl]|
| FP Amsterdam f

BD DRC FO^ I0 2 e n@minven| nlll

l@dnb nl 10 2 e dnb nl] I0 2 e n@dnb nl[r @dnb nl]

| FM IBn^ 10 2 6 @minfin nl1

io 2e @aftn nl]
@nm nil 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Ip
10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6aftn nll

@politie nl1 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minvenj nl] 10 2 6c3u ur\Lr r^j[j

FM IBI ]@min fin nl]Cc 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 ^0 2 46| 10 2 6From

Sent

Importance

Subject vrijdagochtend 10u concept reactie op FATF opties paper over cryptos
MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 6 31 00 PM

M IBI

Wed 9 12 2018 6 31 59 PM

High

Post PDG Options2 docx

CONCEPT Preliminary comments of the Netherlands to FATF options paper v docx

Beste allemaal

Zoals aangekondigdi hierbij onze concept reactie n a v het optioris paper van de FATF over hoe de virtuele assets crypto s onder de

FATF standaarden te brengen Met veel dank ook aan I0 2 e | en 10 2 6

Willen jullie ons zo speedig mogelijk maar uiterlijk aanstaande vrijdagochtend lOuur jullie eventuele opmerkingen sturen

Aanpassingen graag in track changes Probeer te focussen op must haves in plaats van nice to haves En houd in gedachten dat

dit stuk nog niet het eindpunt is In aanloop naar de FATF pienaire van oktober komt nog een nieuiAf FATF paper en kunnen we onze

gedachten nog vender vormen Maar wat we nu ai hebben ingebracht is mooi

Wij zulien morgen waarschijnlijk ook nog een stroomiijning doen omdat we hier en daar in herhaiing vallen

Excuses voor de zeer korte deadiine die voigt helaas uit de FATF deadiine

Veel dank en fijne avond

Groeten

10 2 6 I
10 2 6

10 2 6 10 2 6

jKoninkrijk der Nederlanden bij de Financial Action Task Force FATF10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling Institutionele Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

10 2 6 Ifflminfin niE

www rij ksoverheid ni ministeries Fin

www FatF qafi org
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1Q 2 e |@dnb nl [l 10 2 e |@dnb nl1 1@a^in nl^To 10 2 6 10 2 6 @aftn nl1

J@aftTi r4 l@aftin nl] io 2 e @afm nl|] 10 2 6 @aftm nl] rto
@aftn nl1 jo 2 4lo 2 e| | I0 2 e ~| FP Amsterdam [|

1 BD DRC FOII i0 2 e @minve nj n l] j
10 2 6 ]@dnb nl|| 10 2 6 ^©dnb niiil 10 2 6 @dnb nir i0 ^« @dnb nl]

| FM IBn^ 10 2 6 @minfin nl1

10 2 6 10 2 6 @aftm nl]

@onn nl1 | io ^2 6 |

10 2 6 10 2 6
6

10 2 6 10 2 6[ 10 2 6

I 10 2 6 1 1 10 2 6 |[]
BD DRC ^fl I0 2 e @minvenj nl]

@politie nl1 [10 2 6 10 2 e ]

| FM IBI [| 10 2 6 @mintin nn
10 2 6 ljlO 2 ^ 10 2 6 I FM IBI

Wed 9 12 2018 6 32 00 PM

10 2 6Cc 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject vrijdagochtend 10u concept reactie op FATF opties paper over cryptos
MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 6 32 01 PM

High

Post PDG Options2 docx

CONCEPT Preliminary comments of the Netherlands to FATF options paper v docx

Beste allemaal

Zoals aangekondigdi hierbij onze concept reactie n a v het options paper van de FATF over hoe de virtuele assets crypto s onder de

FATF standaarden te brengen Met veel dank ook aan I0 2 e | en 10 2 e [

Willen jullie ons zo spoedig mogelijk maar uiterlijk aanstaande vrijdagochtend lOuur jullie eventuele opmerkingen sturen

Aanpassingen graag in track changes Probeer te focussen op must haves in plaats van nice to haves En houd in gedachten dat

dit stuk nog niet het eindpunt is In aanloop naar de FATF pienaire van oktober komt nog een nieuw FATF paper en kunnen we onze

gedachten nog vender vormen Maar wat we nu ai hebben ingebracht is mooi

Wij zulien morgen waarschijnlijk ook nog een stroomiijning doen omdat we hier en daar in herhaiing vallen

Excuses voor de zeer korte deadiine die voigt helaas uit de FATF deadiine

Veel dank en fijne avond

Groeten

10 2 6 I]

I 10 2 6 | | 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generals Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling Institutionele Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

10 2 6 IQ minfin nlE

www rilksoverheid nl ministeries Fin

www FatF qafi org

992812 00242



12 September 2018

DRAFT

Preliminary comments of the Netherlands to FATF options paper virtuai currencies crypto

assets FATF PDG 2018 19

The Netherlands underlines the importance of addressing the ML TF risks in relation to virtual assets

and of providing clarity about the application of the FATF standards to virtual asset service providers
First and foremost we think it is important to ensure the definitions of virtual assets and virtual

asset service providers are as clear as possible If we manage to do that the question of which FATF

recommendations requirements should apply becomes relatively straightforward In view of

improving streamlining these definitions we currently have the following comments and questions

Definition of Virtual assets

• In Hangzhou several delegations suggested to move away from the term crypto as a result of

which we provisionally landed on the term virtual assets’ This term implies that the FATF

Recommendations will also be applicable to virtual assets providers other than those that

provide crypto assets or cryptocurrencies Take for example providers of virtual assets in

video games e g in game money loot boxes etc or possibly even customer reward

programs e g Nintendo Points or Frequent Flyer po\nts While we do not necessarily object
to this we wonder whether this is the aim of this exercise Or will these other providers of

virtual assets be added to the list of exceptions in the definition of virtual assets

■ Building on the previous point If the goal is rather to address specific problems with crypto

related services would it not be clearer and better to focus on a definition for crypto assets

or cryptocurrencies] instead of virtual assets

Definition of Virtual asset service provider

• Virtual to virtual exchange services several delegations in Hangzhou indicated the need to

include the virtual to virtual exchange services in the VASP activity list While we see the risks

of these exchanges from a layering perspective we still think it most effective from an

AML CFT perspective to focus on the points of contact between fiat and virtual rather than

virtual to virtual To help us further reflect on this

o We would welcome further clarifications about possible on risks in relation to virtual to

virtual exchange services other than the layering element

o The virtual to virtual exchanges services may be difficult to supervise especially when

individuals use so called privacy coins e g Monero Zcash Dash etc Would including

bringing these activities under the FATF Recommendations lead to a de facto ban on

virtual to virtual transactions or at least those transactions including privacy coins

as it will be extremely difficult to fully retrace these transactions If so is that the

intention

• Transfer of value using virtual assets This was briefly discussed in Hangzhou but we

would welcome some further clarification on what would be covered by this

o Is it simply about transactions with virtual assets crypto assets in general Or is this

activity about something different than what is mentioned in the general definition of a

virtual asset [ a digital representation of value that can be digitally traded ] If so

could you give some examples of what specific activities are included in this bullet

o Also we should give thought to what central party can be held responsible in case of a

transfer and should therefore be supervised as in many cases a decentralized

blockchain without a central party is used for transactions Who is technically

responsible for the transaction in that case Wouldn t this effectively bring the

underlying technology and miners under the FATF recommendations If so is that our

intention See also our comments under settlement and clearing
• Custody of virtual assets

o What do we exactly understand under the definition of custody
o Will non custodian wallet providers e gi parties that do not store or have access in

any way possible to the private keys of their customers also fall under this definition

If not what is the difference with the activities mentioned in the fifth bullet

1
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o Will providers of services or physical devices that are used for the storage of virtual

assets e g hard drives USB drives but also providers of cloud storage services such

as Google Drive Dropboxetc fall under this definition as their products might be

used to store virtual assets

o Would this mean that all providers of storage solutions should comply to all financial

sector AML CFT regulations when they sell their products services as they might

potentially be used for storage and therefore custody of virtual assets

■ Trading settlement or clearing services related to virtual assets

o Settlement and clearing in most crypto asset systems Is done via a decentralized

blockchain Therefore including settlement and clearing in this definition could be

read as effectively regulating the underlying technology i e the blockchain and their

associated source codes and protocols We have doubts that that is the intention so

we should reflect on what activities we re trying to cover with settlement and clearing
and if alternative wording might be more appropriate

o Could the foregoing result in virtual assets making use of a decentralized blockchain

becoming de facto illegal because as it will be virtually impossible to effectively

supervise settlement and clearing in these systems
o What is the difference between trading services and the exchange services mentioned

in the first two bullets of the activities that are mentioned

■ ICOs In Hangzhou it was suggested by several delegations that the issuance of only two out

of the three types of tokens should be included in the VASP activity list namely I payment

tokens and ii securities investment tokens It was mentioned that the third category utility
tokens tokens that give a claim on a future product or service would not have to be

covered Upon reflection we re not convinced about the exclusion of utility tokens

o Why should these utility tokens not be included as they can also be used for money

laundering and terrorism financing e g by reselling the utility token in secondary
markets

o Do we not create a loophole for those that want to avoid the FATF Recommendations if

we do not include all types of tokens within the FATF Recommendations It would not

be difficult to tweak the conditions of an ICO so that it does not fall under the

definition of a payment or investment token Furthermore trade in secondary markets

can be used to monetize utility tokens
o Couid you give examples of activities invoiving the participation in securities issues

related to an ICO and the provision of financial services related to these issues that fali

outside of the scope of the definition of a security elsewhere in the Recommendations

as mentioned in the definition of a virtual asset

Apolication of FATF recommendations Option 1 or option 2

We do not yet have a finai view on which of the two options for application of the FATF

recommendations would be preferable Both options have pros and cons So without giving our final

preference for option 1 or 2 some general comments

• In any case it is important that FATF starts the revision of the 2015 guidance on Virtual

currencies as soon as possible or perhaps even create new guidance to further clarify
FATFs expectations regarding the application of the recommendations and to provide

examples
• Under option 1 the cleanest approach would be not to include the sentence The same

requirements applied to financial institutions should also apply to virtual asset service

providers in the definition of Financial institutions in the glossary but to insert that sentence

only in the definition ofVASPs in glossary
• With respect to option 2 we have no strong feelings on whether a separate text paragraph

concerning VASPs is inserted in recommendation 15 or in a new Special Recommendations

2
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In addition without being exhaustive the following questions for clarification or considerations came

up when we went through the various recommendations These questions are relevant for both

options

Rec 6 and 7 Targeted financial sanctions As briefly touched upon in Hangzhou it is important
thatTFS requirements also apply with respect to VASPs We fully agree with that principle We do

have questions on how the obligation for countries to prohibit their nationals or any persons and

entities within their jurisdiction from making any funds or other assets [ ] available [ ] for the

benefit of designated persons and entities would apply in practice to VASPs These questions result

from the decentralized nature of the blockchain For example person X wants to transfer a VAto a

designated person Due to the nature of most VA technology X can transfer that VA whenever he

wants without using a wallet provider or an exchange X can simply create a public address to send his

VA to another public address controlled by the designated person The distributed ledger technology
and the decentralized network facilitates this transfer of value even though it is forbidden This brings
about questions such as

• Who would be required to alert this transaction and stop it The definition of VASP as it

currently reads seems to place that responsibility with the miner that first validates the block

that is added to the blockchain which contains the forbidden transaction As the miner

provides his service of validating transactions blocks fora fee and can therefore be considered

a business By adding a block to the blockchain the miner performs the actual activity of

transferring value using virtual assets The same logic could be applied to the activity of

settling or clearing services related to virtual assets

■ Is it possible to identify the miner that has validated a certain transaction

• Is it possible to identify designated persons and entities in the blockchain itself and prevent

them from executing transactions

■ And if so who can be held accountable for adding and removing designated persons to the

blockchain in accordance with UN Resolutions

• Theoretically it is feasible and imaginable that the underlying technology can be adjusted to

be in compliance with TFS This will most likely take time and what does that mean for the

sector in the meantime

We d be very interested in hearing more from other delegations and the secretariat on how they see

this

Rec 13 Correspondent banking How would this recommendation be applied to VASPs Could the

FATF Secretariat provide examples of correspondent relationships in which VASPs are or could be

involved

Rec 14 Money value transfer services

• How does the activity transfer of value using virtual assets mentioned in the definition of

VASP relate to R 14

• How does the definition of MVTS in the glossary relate to VASPs Especially the part where it is

stated by means of a communication message transfer or through a clearing network to

which the MVTS provider belongs would the blockchain qualify as such a means

Rec 16 Wire transfers We wonder if this recommendation can apply to VASPs considering the

definition of wire transfers which refers to transactions carried out through a financial institution^

• Do VA transactions qualify as a wire transfer Our understanding of the definition of wire

transfer is that only transfers through a financial institution [ ] at a beneficiary financial

institution qualify as a wire transfer

1
“Wire transfer refers to any transaction carried out on behalf of an originator throush afinancial institution

by electronic means with a view to making an amount of funds available to a beneficiary person at a beneficiaiy

financial institution irrespective of whether the originator and the beneficiaiy are the same person
”

3
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• If yes how should in the case of a virtual to virtual VA transaction the required originator and

beneficiary information be accompanied to the transaction especiaiiy for cross border wire

transfers Would this require adjustments to the underlying technology of the blockchain

itself

R17 Reliance on third parties
• We should reflect on whether we think the VASPs should be considered as third party on which

financial institutions can rely to perform CDD measures even if the R ultimately remains

responsible for complying with the CDD measures We have doubts whether the sector is

mature enough at the moment to take on such role as gatekeeper

4
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Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto pinautomaten
MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 8 11 20 PM

BD DRC FO io 2 e |@minvenj nl

Verzonden vrijdag 24 augustus 2018 14 38

Aan |i0 2 e| |io 2 e| j io 2 e I FM IBI 1 io 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Crypto pinautomaten

10 2 eVan

HoL| 10 2 e 1

Dank voor je antwoord

Het is fijn dat we op dezelfde lijn zitten Het is mi zaak om in de MvT duidelijk te makoi dat ook automaten daaronder ook worden begrepen

Met|l0 2 e]lieb ik eerder al nagedacbt wie dan de regels van de Wwft dient na te leven diegene bij wie het automaat is geplaatst of diegene die het

automaat heeft vervaardigd Wij kwamen uit op het laatste

Dat betekent onder meer dat de transactiegegevens bij dat vervaardigende partij dienen te worden geanalyseerd voor de verplichting OT’s te melden

We zullen overigens een indicator voor het moeten melden voor de omwisselplatforms en de bewaarportemonnees moeten gaan opstellen Dat lijkt me

bij uitstek iets wat we ook met de sector zelfkunnen overleggen naast de partners in de meldplicht natmirlijk

Ook dient zal er aan de voorkant in het functionaliteiten van het apparaat moeten worden ingeregeld dat clientenondeizoek kan worden verricht nu die

verplichting niet rust op diegene waar feitelijk degelden in het ^paraat worden gestopt

Overigens vroeg ik me nog af gelden hier ook dat het verrichten van clientenonderzoek pas vanaf een bepaald geldbedrag gedaan moet worden c q wat

is de verhouding met artikel 3 lid 5 van de Wwft voor deze nieuwe groep

Groeten 10 2 e

10 2 e

10 2 e

Miuisterie van Justitte en Veiligheid
Directoraat Ceneraal Recbtsplegtng eu Rechtshandhaving
Dirertie RerLtshandhaviDg en Criminaliteitsbestrijding

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

M| 10 2 6 I
I 10 2 e l Sminvenijil

\\^^^v riiksoverlieidjil veni

Voor een veiitge en recbWaardige samenle^ing
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Van |l0 2 e[ ^0 2 4 j 10 2 6 ^ FM IBI [
Verzonden vrijdag 24^gustus 2018 14 14

Aan l 10 2 e ~| mr drsl0» BD DRC FO

Onderwerp RE Crypto pinautomaten

gminfin nllI0 2 e

Ha|10 2 e|

Excuus vooT mijn late reactie Ik heb dezelfde lezing als jij

Gioet

I 10 2 6 40^

DirecdcFiDaDd^c Marktea

Generale Tbesaurle

Ministcrie van Financi^

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

t| 10 2 e

E| 10 2 S l@minfin nl

10 2 » BD DRC FO ^ I0 2 eVan

Verzonden donderdag 23 augustus 2018 10 24

Aan |iQ 2 e| l ’^ti FM IBI T iQ 2e

Onderwerp Crypto pinautomaten

^minveni nl10 2 e

@minfin nl

Hoi| 10 2 ]

Telefonisch krijg ik je niet te pakken dus vandaar even een korte antiil

Vanuit OM bai ik gevraagd aan te gaan schuiven bij een informeel overleg dal zij met veischillende partijen hebben over crypto’s FIN via| 10 2 e I is

hiervoor ook al benaderd

Onderwerp dat als eerste zal worden besproken ciypto pinautomaten waar dus valuta kunnen worden omgewisseld voor crypto’s en de private coins

Wat betrefl Let eerste dat lijkt mij gewoon onder de reikwijdte van AMLD5 vallen Immers ALMD5 spreekt over een omwisselplatform Dat begrip is

niet verder ingeperkt Dus of dat omwisselen nu gebeurt door een kandelaar of door middel van een apparaat dat maakt niet uit Is dat ook de lezing die

Hi hebt van ALMD5
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Groeten 10 2 e

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat GeDeraalRecbtsplegmg en Rechtsbandhavitig
Directie RecbtsbaadbaviDg ea Crimiualiteitsbestrijdiug

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 12500 EH | Den Haag

Ml 1Q 2 e I
I 10 2 6 Ig niinveaiijil

\^ TO nikst veTlieidjil veni

Voor een veilige en recbti^aardige samealeving

Dit bericht kan infonnatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u iiiet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Ministry of Jnstice and Security
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Subject FW follow up FATF crypto s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 8 27 28 PM

Normal

Nr 2 krljg je waanschijnlljk ook van | 10 2 e h

10 2 0 Sdnb nl 10 2 0

@dnb iilVan

Verzonden vrijdas 13 juli 2018 16 17

Aan ho 2 e|Jio 2 e| j lole | FMdBI ^
CC

@ininfin nl

J^ FMdBIPdnb nl

dnb nl

10 2 0 10 2 0 10 2 0 giminfin nl 10 2 0 @dnb nl

10 2 0

Onderwerp RE follow up FATF crypto s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

I 10 2 0 [ dank vooi deze veisie en het veiwerken van onze opmerkingen en suggesties daaiin We hebben nog een suggestLe is het strategisch wellicht

nog handig om een evaluatiemoment voor te stellen waama afhankelijk van de uitkomsten nadere activiteiten of actoren kunnen worden toegevoegd
aan de ILjst in de DNFBP categoric

Verder zien we graag de concept versie tegemoet met de eventuele opmerkingen en suggesties van het OM de AFM en minJ V

Groet

[io^

From io 2 e 10 2 0 10 2 0

Sent donderdag 12 juli 2018 15 45

FM IBI [ 10 2 0 Sminfin nl]

TB_VZK 10 2 0 Sdnb nl THITTITo 10 2 0 10 2 0

10 2 0 [Sdnb nl

FMTBITHI_TTI 10 2 0 | Sdnb nlCc 10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

gminfin nl10 2 0

Subject RE follow up FATF crypto’s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Dat zou kunnen hlerblj nogmaalsl

Groet

I 10 2 0

Van

Verzonden donderdag 12 juli 2018 15 15

Aan 1 I0 2 e | FMTBI

1066607

10 2 0 Sdnb nl 10 2 0 g dnb nl

Sminfin nl 10 2 0 Sdnb nl

00245



10 2 l@dnb nl @minFin nlFMylBI

Onderwerp RE follow up FATF crypto s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

CC 10 2 S 10 2 S 10 2 e 10 2 e

Hoi 10 2 e

Kan het zijn dat je ons een versie hebt gestuurd zonder groen gemarkeerde tekst

Greet

10 2 e

From |lQ 2 e[ |lQ 2 e| 10 2 e ^ FM IBI |
Sent donderdag 12juli2018 13 23

^ THI_TTn^_
¥THI TTI r^^ ^ lfSdnb nl

Sjminfm nll10 2 e

10 2 S @dnb nlTo 10 2 e

Cc [ ] TB VZK

@niiiiFin nl

Subject RE follow up FATF crypto s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e10 2 e

\ FMABI[Sdnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste allemaal

Hartelijk dank voor ons nuttige telefoongesprek van vanmorgen

In de bijiage de aangepaste versie De wfijzigingen zijn groen gemarkeerd Wij horen graag uiterlijk vrijdag of dit voorstel zo akkoord

is

Hartelijke groet

10 2 6|10 2 6^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

1@minfin ni10 2 6E

Van |lQ 2 e[ 10 2 e| | 10 2 e FMTBI

■vNn woensdas 11 iuli 2018 17 54
X r _
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@dnb nl @dnb nl10 2 9 10 2 9Aan

CC [ l@dnb nl

Onderwerp RE follow up FATF crypto s[Encrypted using DNB TLS]

10 2 9 FMdBI 10 2 9 @iminfin nl

Beste alien

In de bijiage op de valreep onze reactie op het voorstel van de FATF inzake crypto’s

Zoals eerder aangegeven willen we zoveel mogelijk inzetten op een benadering die aansluit bij de Europese AMLD5 regels De inhoud

van de reactie zou daarom geen bijzonderheden voor jullie moeten bevatten

Verder is het van beiang dat het gaat om een reactie op hoofdiijnen die niet bedoeld is om juridisch inhoudeiijk volledig juist of

uitputtend te zijn

We spreken jullie in ieder geval morgen om 11 uur hierover

Hartelijke groet

10 2 9|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW [ Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 9

1 aim nfin ni10^9

@dnb nl @dnb nlVan

Verzonden dinsdag 10 juli 2018 10 57

Aan ho 2 e|Jio 2 e| ] 10 2 9 | FM IBI

10 2 9 10 2 9

@minfin nl10 2 9

l@dnb nl 10 2 9 @dnb nlCC

Onderwerp follow up FATF crypto s [Encrypted using DNB TLS]
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Hi I 10 2 e

gepland

in vervolg op de mail van mijn collega vorige week klopt het dat er nog geen belafspraak is10 2 e

Overigens kan ik woensdag niet maar vanmiddag zou wel kunnen of donderdag

Groet

De informatie verzonden met dit e maiibericht is vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakeiijkheid

De afeender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten De

e maiis en eventueei bijgevoegde bestanden zijn voigens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controie kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain Information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Subject FW [Reminder for input by 15 July] Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATF Standards and Guidance

MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 8 27 46 PM

Normal

DRAFT 12072018 PDG response to crypto s Preliminary comments of the Neth 1 docx

Nr 3 kiijg je w aarschijnlijk ook van | 10 2 6 ]

BD DRC FO 10 2 0 @minvenj nlVan 10 2 0

Verzonden donderdag 12 juli 2018 17 36

Aan

CC Fo 2 d ho 2 d 10 2 0 FM IBI

0^ 10 2 0 ^ FM IBI

10 2 0 |g minfln nl

Onderwerp RE [Reminder for input by 15 July] Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATF Standards and Guidance

10 2 0 10 2 0 @minfin nl

Hoi[] 1O 2 0~T

Dankjewel en inderdaad prima reactie Slim om niet explLciet AMLD5 te noemen als dat zoveel n^atieve readies oproept Ik zou alleen nog ook even

de NRA TF en WW noemen Verder een paar typo’s Ziebijlage

Groeten I0 2 e

10 2 0 ]
10 2 0

Mioisterie van Jnsdtle en Veiligheid
Directoraat Generaal Recbtspleging en Rechtsbandharing
Directie Recbtsbandbaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

10 2 0

10 2 0 | ^ tninvenijil

wwwjiiksQverlieidjil veni

Voor een veilige en rechtraardige samadeving

10 2 0 1 0 2 ^ I 10 2 0 FM IBI [■
Verzonden donderdag 12 juli 2018 13 36

Aan^J

minfin nllVan 10 2 0

^

I BD DRC FO [
CC |lO 2 0 n O^ 10 2 0 I FM IBI

Onderwerp FW [Reminder for input by 15 July] Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATF Standards and Guidance

] FP Amsterdam ]10 2 0 10 2 0 10 2 0

Ha allemaal

1066615 00246



Graag stuur ik jullie onze concept leactie die we aan de FATF widen sturen met input voor de intersessional van de PDG in oktober over cryptos We hebben dit in

overleg met DNB opgesteld Doel is de AMLD5 benadering voor exchangers en wallet providers te ‘pitchen’ opdat die in ieder geval onder de FATF standaarden

mogelijk blijft Ook wdlen we voorlopig weg blijven van het classiflceren van deze partijen als financial institutions

We hebben het paper kort gehoudai op hoofdlijnen In de aanloop naar de intersessional in September en de plenaire in oktober zullen we nog verder naar de details

moeten kijken en eventuele andere opties oveiw egen

Ik hoop A erwacht dat dit stuk geen controversiele punten bevat voor jullie omdat het dus aansluit bij de AMLD5 Mochfai jullie onverhoopt toch nog grote issues zien

laat het me dan ^buiterlijk maandag 16 juli voor 17u weten

Ik wilhet stuk dinsdag 17 juli aan de FATF sturen Dat is al na de deadline dusuitloop is er helaas niet

Veel dank alvast

Groetoi

10 2 e h

PS voor het gemak de drie opties nogmaalshieronder waamaar in het paper woidt verwezen

Optiom listed in the PDQ co chairs report of4 July 2018 FATF PLEN RD 2018 14

Option 1 amend the definition stating that natural or legalpersons undertaking any ofthe listed activities in relation to virtual currencies crypto assets would be

financial institutions

Option 2 amend the definition of financial institutions to apply only to some ofthe listed activities in relation to virtual currencies crypto assets which should be

decided on the basis ofrisk using inputfrom delegations

Option 3 use an alternative term to scope in specific virtual currencies crypto assets activities without classifying the entities involved as financial institutions

Van ^0 2 ^fatf gafi org j|0 2 ^fatf gafi org

Verzonden woensdag 11 juli 2018 11 22

Aan 0 2 ^fatf gafi org

Onderwerp [Reminder for input by 15 July] Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATF Standards and Guidance

TO ALL DELEGATIONS PDG

1066615 00246



Virtual Currencies Crypto assets Review of the FATF Standards and Guidance

As a follow up to the PPG discussion in June delegations are reminded of the deadline regarding Virtual Currencies

Crypto assets Review ofthe FATF Standards and Guidance Delegations’ input on the specific virtual currency crypto-
asset activities that should be reflected in the FATF Glossary definition will be expected by 15 July 2018 IP ^ tefatf gafi orgT

Based on input received the Secretariat will prepare draft amendments to the Glossary for discussion at the intersessional

meeting of the PDG in September and the PDG meeting in October

Best regards

FATF Secretariat PDG

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezanden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to Inform the sender and d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transmissian cf messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Ministry of Justice and Security

1066615 00246



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 0 I FM IBI

Wed 9 12 2018 8 28 09 PM

From

Sent

Importance

Subject FW Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 8 28 09 PM

Normal

FATF PDGf2018114 ENG fcrvotoVodf

Nr 4 krijg je waarschijnlijk ook van| 1Q 2 e |~

@dnb nl

Verzonden donderdag 12 juli 2018 11 45

Aan

@dnb nlVan 10 2 0 10 2 0

10 2 0^ FM IBl @minfin nl h0 2 e[ |l0 2 e| FM IBI10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

@iiinfin nl

10 2 6 @dnb nl
_

10 2 0

@dnb nl

Onderwerp FW Follow up FATF Crypto’s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

CC 10 2 0

Hoi 10 2 0 en 10 2 0

Het gaat om de footnote 4 op pagina 5 van het stuk in de bijiage

Groet

10 2 0

THI_TTIFrom

Sent woensdag 4 juli 2018 9 58

10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 J FM IBI
’

TBVZK

10 2 0 @minfin nlTo

]@dnb nl |i0 2 e| FM IBICc 10 2 0 10 2 010 2 0

0 2 0 @rninfiii nl

Subject RE Follow up FATF Crypto’s [Decrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 0

Dank voor de e mail en inderdaad weer bijgekomen en op naar de volgende uitdaging en En jij ook weer bijgekomen

Goed voorstel om hier met elkaar over te bellen Gelet op de strakke deadline van 15 juli valt op een zondag en komt

dus feitelijk neer op vrijdag 13 juli vroeg Ik me af of het mogelijk is om deze week alvast een eerste call te hebben om

hoofdpunten te identificeren zodat er nog voldoende tijd is om de daadwerkelijke reactie op papier te zetten en verder

af te stemmen Is bijvoorbeeld morgen van 13 00 uur tot 14 00 uur mogelijk

1066608 00247



Laat maar even weten waarvoor alvast dank

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 8 10 2 er 10 2 8 FM IBI [ 10 2 8 f5 minfm ril1From

Sent dinsdag 3 juli2018 15 02

jCraiTTi 10 2 8 @dnb nlTo 10 2 6

Ceil TB_VZK @dnb nl |l0 2 e| j I0 2 e FM IBI10 2 610 2 6

@ininfin nl10 2 6

Subject Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS]

Haj^

Hopelijk ben je wear een beetje bijgekomen na de plenaire van vorige week Dank dat je er was

Zoals je weet moeten we voor 15 juli input aanleveren t b v de mogelijke FATF benadering van crypto s Wij zouden willen inzetten

op een benadering die in ieder geval de mogelijkheid biedt om de Europese AMLD5 regels voor exchange platforms en wallet providers
te gaan blijven volgen M i moeten we dat obv inhoudelijke argumenten doen dus niet enkel verwijzen naar Europese regels
want dat is niet altijd een succesvolle strategie gebleken in de FATF

I 10 2 8

hoofdpunten identificeren die we in onze reactie aan FATF willen opnemen En eventuele verdere follow up bespreken In aanloop naar

de intersessional meeting van de PDG begin September in China

en ik zouden graag volgende week woensdag met jou en| 10 2 e [hierover bellen lukt dat Dan kunnen we de

Wanneer zou jullie schikken woensdag 11 juli Wij kunnen de hele dag behalve van 15 00 16 OOu

Veel dank alvast

Groeten

I n

1066608 00247



I 10 2 e f 10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling InstltutloneJe Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Hsag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T | 10 2 e

10 2 e l0iminfin nlE

www riiksoverheid nl ministeries Fin

www FatF qafi org

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusievelijk aan u is toegezanden word u verzochtdat aan de afeenderte meiden

en het benefit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afzender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakeiijkheid

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

1066608 00247



l@bitmynnonev com1 | lQ 2 e ^@anycoindirect eu [1 10 2 6 |@anycoindirect eu1

I io 2 e |@bitonic nl ^ io 2 e lgebitonic nl] io 2 e |@btcdirect eu ^ i0 2 e |@btcdirect eu1

^ BD DRC FO [1 to^e |@minven| nlll | 10 2 6 ^2 e |10 2 ^ | FM IBI [1 10 2 e |@minlin nl1 | 10 2 e |

I 10 2 6 l|l0 2 e|To

10 2 9Cc

io 2 e I FM IBDil io 2 e |@minlin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Wed 9 12 2018 8 34 44 PM

10 2 e[ [10 2 ^ j 10 2 9 I FM IBI

Wed 9 12 2018 8 34 43 PM

Normal

Agenda Biieenkomst 13 September 2018 VBNL docx

3 5

Beste alien

Hierbij op de valreep een globale agenda voor onze bespreking van morgen

Wat mij betreft is het belangrijkste doel om elkaarte informeren over de gevolgen van] AMLD5 Dus allereest welke verplichtingen
brengt AMLD5 met zich mee wat betekent dit voor de sector en waar zitten mogelijke problemen in de uitvoering

Ik zie uit naareen goede bijeenkomst

Hartelijke groet

I 10 2 9

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 9

E 10 2 6 I giminfin nl

Van 10 2 e 2 el0 2 6

Verzonden dinsdag 28 augustus 2018 13 57

Aan |l0 2 4 FM IBI

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Goedemiddag 10 2 9

De volgende leden van VBNL zullen deelnemen

De voorkeur gaat uit naar 11 of 13 September

ran Anycoin Direct 10 2 610 2 9 S aav coindirect eu

10 2 6
van Bitonic I0 2 e |@bitonic nl

@btcdirect euvan BTC Direct10 2 6 10 2 6

10 2 6 p 2 9|io 2 6|van Bitmymoney e l@bitmymoney com

Ik boor graag wanneer het overleg plaatsvindt en ik zie je dan

Vriendelijke groeten

10 2 6

0 2 4

990389
’

00248



The Hague Security Delta Wilhelminavaii PruiseDweg IM 25P5 ANDen Elaag

l1Q 2 6l B bitmvmonev com

10 2 e

2018 08 27 22 17 GMT 02 00 |iO 2 eL |io 2 e| io 2 e FMtIBI @minFin nlI0 2 e

Heel fijn dank je well

Met vriendelijke groet

10 2 6|l0 2 e|

Directie Financiele Markten

Generate Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 I 2511 CW I Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070^ I0 2 e I
EI 10 2 e l 5 nninfin nl

Van 10 2 e 110 2 e

Verzonden maandag27 augustus 2018 16 15

AanillO ^ Hjl^^ ^ Hd I FM IBI j 10 2 e

CC I 10 2 g FM IBI 1 10 2 9 l@7nTnfin nl

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

^bitmvmoney com

@minfin nl

Goedemiddag 10 2 e

De vraag zet ik uit bij de leden van de VBNL Ik zal in ieder geval deelnemen

U hoort uiterlijk morgen van mij welke leden verder zullen deelnemen en de beschikbare data in de tweede week van

September

Met vriendelijke groeten

10 2 e 10 2 e

fag

fog

10 2 e

l10 2 Bl@bitmvmonev com

10 2 6

2018 08 24 16 30 GMT 02 00 |i0 2 6| io 2 e ^ FMdBI j io 2 e |@minfin nl

Geachte mevrouw| 1C|10 2 6|]

Zoals u wellicht weet is afgelopen juli de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn ook wei AMLD5 genoemd in werking
getreden Deze wijzigingsrichtlijn dient vanaf 10 januari 2020 te worden toegepast in Nederiand en heeft onder andere

gevolgen voor aanbieders die zich bezig houden met diensten voor het wisseien tussen virtuele valuta en fiat valuta en voor

aanbieders van bewaarportemonnees

We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met brancheverenigingen over de gevolgen van de richtlijn voor deze

aanbieders Daarom zou ik een bijeenkomst wiiien inplannen met de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederiand BVNL

bijvoorbeeld in de tweede week van September

990389 00248



Graag hoor ik of BVNL hiervoor open staat en zo ja wie ik kan uitnodigen voor deze bijeenkomst

Tevens ontvang ik graag indien mogelijk de beschikbaarheid van de desbetreffende personen voor de tweede week van

September

Tot een nadere toelichting ben ik altijd bereid u kunt mij bereiken op het onderstaande telefoonnunnmer

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet

10 2 e

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 I 2511 CW I Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 6

10 2 e l@minfin nlE

Drt bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwljderen De Staat aanvaardt geen aansprakelljkheld voor schade van welke aard oak die verband houdt met rislco s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for yon If you are nrt the addressee or if this message was sent to yon by mistake you are requested to inform the sender

and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

990389 00248



Agenda Bijeenkomst 13 September 2018 09 30 tot 11 30 uur

Overkoepelend Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL

Deelnemers

Anycoin Direct I

Bitonic

BTC Direct | 1Q 2 e

Bitmymoney | l0 2 e|o 2 10 2 e|
RN fl 10 2 6 I |T0^ n0 2 e I I 10 2 €|l0 2 e|
J vd 10 2 e

10 2 e

10 2 S

1 Opening

2 Voorstei

3 AMLD5 inhoud

3 1 Clienthouderzoek

3 2 Melden ongebmikelijke transacties

4 Gevolgen AMLD5 voor de sector

5 Wvttk

6 Sluiting

1066281 00249



FM IBDH 10 2 6 |@minfin nn

riFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1 1
To 10 2 e

] FM IBDH 10 2 6 I@minfin nl1Cc 10 2 eTUTZTe

|l0 2 e| FM IBI

Fri 9 14 2018 10 17 00 AM

From

Sent

Importance
Subject RE leidraad

MAIL RECEIVED Fri 9 14 2018 10 17 01 AM

Normal

Ondernemingsrecht De viifde anti witwasrichtliin en de potentile impact op de Europese crvDtocurre pdf

Dank I 10 2 ^^

Ik kwam toevallig vanochtend een artikeitje tegen dat misschien interessant is voor jou en | 10 2 e | het gaat over AMLD V en

cryptomarkt zie bijiage

Groet

FM IBI

Verzonden vriidag 14 September 2018 10 13

Aan

Van 10 2 e

10 2 e p 2 e|l0 2 6| [FM IBD

Onderwerp leidraad

Ha 110 2 4

Dit artikel van DNB is wellicht voor jou interessant zie ook de verwijzing naar EBA guidelines

https www dnb nl nieuws dnb nieuwsbrieven nieuwsbrief

betaalinstellinaen NieuwbriefBetaalinstellinaenauaustus2018 dnb378483 1sp

Groet

I 10 2 6

991072 00250
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